
Signe Isbäck och Nathalie Eriksson

Digitalisering och professionalitet

En kvalitativ intervjustudie om psykologers och psykoterapeuters upplevelser

av onlineterapi

Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet

Sociologi med inriktning arbetsliv, organisation & personal C, HT 2022

Kandidatuppsats, 15 hp

Antal ord: 16730

Författare: Signe Isbäck & Nathalie Eriksson

Handledare: Agneta Hugemark



Sammanfattning
Den digitala utvecklingen till följd av Covid-19 pandemin har lett till genomgripande

förändringar för många yrkesverksamheter och organisationer, även inom vård-och omsorg.

Under de senaste åren har etableringen av digitala vårdgivare ökat explosionsartat i Sverige,

där Covid-19 pandemin varit en bidragande faktor som krävde att vården förändrade sin

verksamhet och ökade behovet av läkarvård via internet. Detta har lett till att flertalet

vårdgivare numera erbjuder en snabbare och mer lättillgänglig kontaktväg till vården digitalt,

även inom psykoterapeutisk vård och behandling. Intresset för denna uppsats är hur

digitaliseringen av psykoterapi och framväxten av onlineterapi upplevs av professionen.

Uppsatsen undersöker därmed om psykologer och psykoterapeuter upplever att framväxten

av onlineterapi har förändrat deras förutsättningar att utöva sin kompetens och professionella

yrkesroll. Utifrån Brante, Svensson och Svenssons teoretiska perspektiv om professioner och

professionalitet, undersöker uppsatsen hur framväxten av onlineterapi har förändrat

yrkeskårens egna upplevelser av kognitiva och sociala aspekter som enligt författarna

karaktäriserar en profession. Genom kvalitativ intervjumetod och kvalitativ innehållsanalys,

finner uppsatsen ett resultat som tyder på att psykoterapeuter och psykologer upplever att

deras möjlighet att utöva sin kompetens och professionella yrkesroll begränsas vid

onlineterapi. Majoriteten av uppsatsens respondenter upplever en försämrad möjlighet att

utöva en likvärdig behandling och bedömning digitalt på grund av teknikens begränsningar.

Resultatet indikerar även på att psykologer och psykoterapeuter upplever att sociala aspekter

som karaktäriserar professionen, som bland annat hög autonomi och förtroende från

allmänheten, har eller riskerar att förändras till följd av den ökade digitaliseringen av

psykoterapi. Sammanfattningsvis så tyder resultatet på att respondenterna upplever att

framväxten av onlineterapi riskerar att försvaga vissa centrala attribut av psykologer och

psykoterapeuters professionalitet. Uppsatsen finner dock skillnader i resultatet beroende på

respondenternas terapeutiska inriktning och organisatoriska verksamhet (regional/ privat),

vilket framtida forskning uppmuntras att studera vidare.

Nyckelord: E-hälsa, onlineterapi, profession
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Sedan 2016 har etableringen av digitala vårdgivare ökat explosionsartat i Sverige

(Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2022). I och med digitaliseringens framfart i

samhället så har efterfrågan av en mer lättillgänglig vård ökat. Detta har lett till att många

vårdgivare numera erbjuder en snabbare kontaktväg till vården digitalt. Enligt en rapport av

Myndigheten för vård och omsorgsanalys (2022) har antalet digitala vårdbesök ökat markant,

från ca 20 000 år 2016 till 2,3 miljoner år 2020. En bidragande faktor till de digitala

vårdgivarnas genombrott är Covid-19 pandemin, vilket krävde att vården förändrade sin

verksamhet och ökade behovet av läkarvård via internet. Efterfrågan av dessa nya

behandlingsmetoder och arbetssätt som infördes under pandemin verkar bestå, eftersom

vårdgivare utökar digital vård även efter pandemin (Folkhälsomyndigheten, 2021). Utöver

faktorer som ökad tillgänglighet för patienter, har även effektivitet och resurshållning pekats

ut som förklaringar till en ökad digitalisering inom vården (Aggelidis & Chatzoglou, 2009;

Gabrielsson-Järhult et al, 2019).

I början av den digitala utvecklingen så var det främst privata vårdgivare som erbjöd

vårdbesök på nätet, men i och med dessa företags framgång så har även den offentliga vården

varit tvungna att följa med i utvecklingen (Gustavsson, 2022). Sedan 2014 finns även

E-hälsomyndigheten som ansvarar för driva utvecklingen av e-hälsa. Tillsammans med Staten

har även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samverkansorganisationen ‘Vision e-hälsa

25’ vars mål och vision är att “Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens

och e-hälsans möjligheter” till 2025 (Vision e-hälsa, 2022). Det finns alltså ett tydligt mål att

den framtida vården i Sverige ska präglas av ökad digitalisering och fokus på e-hälsa.

E-vårdens ökade betydelse i såväl privat som offentlig sektor har i efterhand också skapat ett

ökat intresse för och behov av forskning om dess betydelse och effekter. Forskning kring

digital vård och e-hälsa i Sverige har framför allt fokuserat på primärvården och fysisk

läkarvård. Studier inom ämnet har till stor del studerat hur digitalisering av vården påverkat

patientnöjdhet, effektivitet och vårdkvalitet men även dess strukturella effekter på

primärvården och kostnader för regionerna (Gabrielsson-Järhult et al, 2019; Myndigheten för

vård och omsorgsanalys, 2022; Trolle Lagerros et al 2019). Även i samhällsdebatten har

fokus varit kring digitala vårdgivares kostnad för den regionalt styrda primärvården
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(Banegas, 2022; Hjelmstedt & Lindman, 2021). Forskare som har studerat den digitala

vårdens utveckling och effekter är inte eniga i sina resultat, men forskarkåren är dock eniga i

att det vetenskapliga kunskapsläget är begränsat och att det krävs mer forskning inom

området. Vid en granskning av tidigare forskning finns det relativt få studier som forskar om

digitalisering av psykoterapi och terapeutisk behandling på nätet via videosamtal. Den

tidigare forskning som finns på ämnet diskuterar främst effektiviteten och patientupplevelser

av onlineterapi i jämförelse med terapiformer i det fysiska rummet (Andersson & Carlbring,

2022, Berger, 2017; Simpson et al, 2020). Det är få studier som undersöker hur behandlare

och professionen själva upplever den ökade digitalisering av vården och inom psykoterapi,

framför allt i en svensk kontext. Denna uppsats kommer därför att undersöka hur psykologer

och psykoterapeuter upplever den ökade digitaliseringen av psykoterapi samt om detta har

förändrat deras arbetssätt och påverkat professionens centrala attribut.

1.2 Syfte och frågeställningar

Studien syftar till att undersöka om psykologer och psykoterapeuter upplever att framväxten

av onlineterapi har förändrat deras förutsättningar att utöva sin kompetens och yrkesroll.

Uppsatsen avser att undersöka om framväxten av onlineterapi förändrat eller påverkat

centrala aspekter och attribut av professionen. Följande är frågeställningarna som uppsatsen

kommer att behandla:

1. Hur har framväxten av onlineterapi förändrat psykologers och psykoterapeuters

möjlighet att utöva sin kompetens och professionella yrkesroll?

2. Hur upplever psykologer och psykoterapeuter att sociala aspekter av professionen har

förändrats med framväxten av onlineterapi?

1.3 Förtydligande av begrepp

Ett antal begrepp som används i uppsatsen bör förtydligas. I denna uppsats kommer

begreppen “onlineterapi” och “digital behandling” användas synonymt för psykoterapi som

genomförs på internet via videosamtal mellan behandlare och patient. I kapitlet tidigare

forskning kommer dock andra begrepp och benämningar förekomma. Uppsatsen kommer

även att använda begreppen behandling eller terapi i det ‘fysiska rummet’ och

‘ansikte-mot-ansikte’ för att benämna psykoterapi som inte sker digitalt. För enkelhetens

skull kommer begreppet ‘behandlare’ att användas som en gemensam benämning för

psykologer och psykoterapeuter i vissa avsnitt av uppsatsen. Vidare används begreppen KBT
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som en förkortning för ‘kognitiv beteende-terapi’ och PDT för ‘psykodynamisk psykoterapi’,

vilka är de två dominerande terapiinriktningarna i studien.

Denna uppsats skiljer inte mellan legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter i

dess analys, utan bearbetar och analyserar resultatet som om det gällde en gemensam

profession. Anledningar till detta beror främst på uppsatsens tidsbegränsning, vilket innebar

att vi inte hade möjlighet att hitta tillräckligt med respondenter för att genomföra en

jämförande analys mellan yrkesgrupperna. Det ansågs nödvändigt att inkludera båda

yrkesgrupperna i urvalet, eftersom både psykologer och psykoterapeuter arbetar och är

specialiserade inom psykoterapi. Utöver detta är professionerna så pass lika varandra - de

arbetar inom samma verksamhetsområde, med samma behandlingsmetoder, båda

yrkesgrupperna har skyddad yrkestitel och kräver legitimering. Därav antas skillnaderna

mellan respondenterna vara små och en sammanslagning av professionerna anses därmed

vara motiverat.

1.4 Disposition

Uppsatsens nästkommande kapitel diskuterar tidigare forskning om digitaliseringen av

vården och inom psykoterapi, följt av en redogörelse för relevanta perspektiv, teoretiseringen

och definitioner inom professionforskningen. Tidigare forskning i kapitel två avser därmed

att bidra med förståelse och bakgrund till uppsatsens problemområde och syfte. I kapitel tre

presenteras uppsatsens teoretiska ramverk och tillämpning av professionsteori enligt Brante,

Svensson och Svensson. Efter detta följer kapitel fyra, som presenterar uppsatsens

metodologiska ansats vilket inkluderar en diskussion om urval, insamlingsprocess, material

och analytiska ramverk. I kapitel fem presenteras uppsatsens resultat och analys följt av

avslutande diskussion om slutsatser och kommentarer för framtida forskning i kapitel sex.

2. Tidigare forskning
Detta kapitel redogör för aktuell forskning och litteratur om digitalisering av vården och inom

psykoterapi, följt av en redogörelse för relevanta perspektiv, teoretiseringen och definitioner

inom professionsforskning. Urvalet av tidigare forskning består av vetenskapliga rapporter

och artiklar samt offentliga myndighetsrapporter och utredningar. Litteraturinsamlingen

utgick från sökord som bland annat “digitaliserad vård”, “e-hälsa” “online therapy” “digital

therapy” och “professionsteori”  på olika databaser och sökfunktioner. Dessa nyckelord
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genererade en stor mängd sökträffar på studier och forskning inom forskningsområdena,

vilket innebär att uppsatsen endast redovisar ett urval av tidigare forskning som anses vara

mest relevant för studiens syfte. Kapitlet avser att bidra med förståelse och bakgrund till

uppsatsens problemområde och syfte.

2.1  Digitalisering av vården

“E-hälsa”, “digital vård” och “virtuell vård” är vanliga förekommande begrepp i diskussionen

om ny kommunikationsteknologi inom hälso- och sjukvårdssektorn (Lindberg & Carlsson,

2018, s.62). Begreppen utgör tillsammans en källa för olika digitala lösningar för vården; som

patienthantering, diagnostisering, konsultationer, kontroll och andra typer av

informationshantering (Ekman, 2016, s.5). Tidigare forskning om samtidens användning av

IT och IS (informationssystem) inom hälso- och sjukvårdssektorn, indikerar att digitalisering

kan ha en stor inverkan på vårdverksamheters möjlighet att uppnå organisatoriska mål som

till exempel kostnadseffektivitet, effektivitet inom organisation och personal samt förbättrad

vårdkvalité. Somliga forskare hävdar rentav att de sjukhus som inte tar till sig de nya

informationssystemen riskerar att bli ineffektiva och därmed förlora förtroendet bland sina

patienter. Viss forskning menar att detta är anledningen till varför de nya teknologiska

informationssystemen inom sjukvården alltmer har kunnat ta över de mer traditionella

sjukhusdrifterna (Aggelidis & Chatzoglou, 2009; Ammenwerth et. al, 2003). Tidigare

forskning indikerar generellt på att digitalisering av vården har främjat produktiviteten och

lett till en ökad tillgänglighet för vissa patientgrupper inom vården. Däremot är många

forskare eniga i att det finns en kunskapslucka om hur den digitala besöksformens positiva

effekter bör mätas i förhållande till de ekonomiska kostnaderna som de medför regioner och

samhället. I en rapport från myndigheten för vård och omsorgsanalys (2022) redogörs det att

genomsnittskostnaden för ett digitalt vårdmöte är lägre än för ett fysiskt besök. Rapporten

betonar dock att detta nödvändigtvis inte betyder att digitala vårdmöten är mer effektivt i

användandet av vårdens resurser, då detta även beror på hur besöken nyttjas av vården och

patienter, exempelvis i vilken grad digitala vårdmöten ersätter fysiska (Vård och

omsorgsanalys, 2022, s. 16-17; 125).

När det kommer till forskning om digitalisering av vårdtjänster finns mycket internationell

forskning, men i svensk kontext finns det fortfarande en avsaknad av studier inom området.

SKL (numera SKR) uppmärksammade detta behov och lät tre forskare från Jönköpings

Universitet utvärdera digitala tjänster och verksamheter inom vården (Gabrielsson-Järhult et
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al, 2019). Studiens syfte var huvudsakligen att undersöka patienternas/användarnas

upplevelser och åsikter om digitala vårdtjänster. Studien fann att patienter upplever

tillgängligheten med digitala vårdmöten som en fördel, att snabbt och enkelt komma i kontakt

med en läkare och slippa ta sig till en fysisk mottagning (Gabrielsson-Järhult et al, 2019,

s.1-2). Studien visar även att användarna uppfattar läkarna vid digitala vårdmöten som

effektiva och professionella i sin yrkesroll. Majoriteten användare av digitala vårdtjänster

upplever även att de får den hjälp de sökt vård för. Användarna i studien uppmärksammar

dock en del aspekter som kan utvecklas för att förbättra patientupplevelsen, exempelvis

tydligare och mer användarvänliga instruktioner för de användare som saknar teknikvana

(Gabrielsson-Järhult et al, 2019, s. 25).

I rapporten Effekter av införandet av digitala vårdmöten (Trolle Lagerros et al, 2019)

undersökte en forskargrupp från Karolinska Institutet, på uppdrag av Region Stockholm,

digitala vårdmötens effekter och kvalitet i förhållande till fysiska vårdmöten. I rapporten

återges det att läkare som arbetar med digitala vårdmöten upplever större flexibilitet att styra

över sin arbetstid, och finner i och med detta en bättre balans mellan arbetsliv och ledig tid.

Däremot betonar rapporten att IT- system leder till en ökad ansträngning och belastning i

arbetet. Användning av IT-system i det vardagliga arbetet bidrar till större kvantitet av

information att behandla och bearbeta (Trolle Lagerros et al, 2019, s.6)  Enligt en annan

svensk undersökning av distriktssjuksköterskors uppfattning om användandet av digitala

e-hälsosystem och tjänster, fann man att digitala system kan öka arbetsbelastning och stress

och därmed leda till minskad arbetstillfredsställelse. Studien visar att deltagarna upplever att

de har otillräcklig utbildning och kunskap av digitala system och istället kastas in i systemen

under fortlöpande arbete. Sjuksköterskorna i studien upplever även en oro om att deras

bristande kunskap av teknik och inom digitala system skulle kunna ha en negativ inverkan på

patientmötet (Öberg et al, 2018, s.963-964).

2.2  Onlineterapi och digitala behandlingsmetoder

Onlineterapi har använts inom psykoterapi sedan två decennier tillbaka, men kulminerade

som en effekt av covid-19 pandemin (Andersson & Carlbring, 2022). Idag år 2022 erbjuder

ett stort antal  psykoterapimottagningar och vårdgivare digital behandling för patienter med

psykiska besvär. Onlineterapi finns i flera olika former. En vanlig form är självhjälpsprogram

och internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT), där patienter får tillgång till

behandlingsprogram som patienten själv ska driva med stöttning av behandlare online
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(Andersson & Carlbring, 2022, s. 195). Det finns även onlineterapi via chatt, mejl eller

videoterapi där psykoterapi sker digitalt mellan patient och behandlare via videosamtal

(Berger, 2017). Det finns en stor mängd studier och kontrollerade kliniska prövningar som

indikerar att onlineterapi, framför allt inom kognitiv-beteende terapi (KBT), är lika effektiv

och kvalitativ som terapi ansikte-mot-ansikte (Andersson & Carlbring, 2022, Van dale et al,

2022, Simpson et al 2020). I en stor metaanalytisk studie fann Andersson och Carlbring

(2022) hundratals publikationer av kontrollerade kliniska prövningar om onlineterapi för

ångest, depression, affektiva störningar och somatiska besvär. Författarna utvärderade ett

urval av dessa studier närmare, vilket resulterade i fynd som indikerar att internetbaserad

KBT (IKBT) har likvärdiga resultat som traditionell KBT-behandling med en måttlig till stor

effekt på patienternas välmående, med störst inverkan vid behandling mot ångest (Andersson

& Carlbring, 2022, s. 196-198).

Trots att studier om onlineterapi generellt visar på lovande resultat, finns en del kritik riktad

mot forskningen. Enligt Andersson och Carlbring (2022) fokuserar de flesta kliniska studier

om onlineterapi på patientgrupper med specifika diagnoser eller ensidig problematik. Detta

speglar generellt inte den kliniska verkligheten där samsjuklighet och dubbeldiagnoser är

vanligt förekommande (Andersson och Carlbring, 2022, s.198-199). Majoriteten av

forskningen om onlineterapi utgår från olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Studier om andra former av onlineterapi, som psykodynamisk psykoterapi, är enligt

författarna mycket begränsat (Andersson & Carlbring, 2022, s.199). Detsamma gäller studier

om videoterapi, som visat på lovande resultat, men där det finns stora luckor att fylla då

forskningen är begränsad i kvantitet (Berger, 2017, Smith et al, 2022). Andersson och

Carlbring hävdar även att det finns för lite forskning för att dra några slutsatser om den direkt

jämförande effekten mellan onlineterapi och terapi ansikte-mot-ansikte, då inga kontrollerade

kliniska jämförelser har gjorts där en grupp slumpmässigt väljs till den ena eller andra

behandlingsmetoden. En annan problematik som författarna lyfter är att det finns för få

studier och kliniska prövningar om de långvariga effekter hos patienter som behandlats med

onlineterapi (Andersson & Carlbring, 2022, s.199).

Det finns även ett stort antal studier som undersöker hur den teraputiska relationen, så kallade

alliansen mellan behandlare och patient, upplevs vid digital behandling (Aafjes-van Door et

al, 2021; Berger, 2017; Simpson et al, 2021; Van dale et al, 2022). Berger (2017) fann i sin

narrativa analys att patienter generellt upplever och betygsätter den terapeutiska relationen
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högre än vad psykologer eller psykoterapeuter tenderar att göra vid onlineterapi. Berger

betonar att majoriteten av studierna om terapeutisk relation och allians utgår från patientens

perspektiv och att det därmed behövs mer forskning som utgår från professionens upplevelser

(Berger, 2017, s. 517, 520-521). Simpson et al (2021) fann liknande resultat och betonar att

det oftast är behandlaren, snarare än patienten, som ställer sig negativ till videoterapi. Studien

visar även att få psykologer och psykoterapeuter utbildas eller får träning i onlineterapi, vilket

enligt författarna kan påverka behandlarnas inställning och upplevelse av digital behandling

(Simpson et al, 2021, s. 410- 411). I en enkätundersökning om psykologers och terapeuters

inställning till videoterapi, finner Aafjes-van Door et al (2021) att behandlarna upplever

tekniska svårigheter, men även begränsningar i att skapa relation och knyta an till patienten

vid digital behandling. Enkätstudien visar även att majoriteten av respondenterna upplevde

högre nivåer av osäkerhet gällande sin professionella kompetens och färdigheter vid

onlineterapi i jämförelse med terapi ansikte-mot-ansikte, framför allt hos yngre och mindre

erfarna behandlare. Van dale et al (2022) hittade liknande men delvis annorlunda fynd i en

stor internationell enkätstudie under Covid-19 pandemin, vars resultat indikerar att yngre

behandlare som har tidigare erfarenhet av internetbaserad terapi innan pandemin och som är

privatpraktiserande generellt ställer sig mer positiva till arbetssättet (Van dale et al, 2022).

2.3 Professionsforskning och begreppet profession

Inom professionsforskningen finns det idag flera utvecklade teorier och traditioner som

studerar professioners utveckling och samhälleliga funktion (Brante, 2005). Det finns flera

anledningar till att professioner är föremål för diskussion och studier inom

samhällsvetenskaplig forskning. Många forskare hävdar att framväxten av dagens moderna

kunskapssamhälle eller expertsamhälle är en av dem, där professioner är viktiga aktörer då de

anses vara just bärare av kunskap och expertis (Brante, 2005, s. 1-2; Parsons, 1964). Det stora

intresset för professioner har resulterat i en mängd olika teoretiska definitioner. Enligt Brante

(2005) är professionsbegreppet ett av de mest omdebatterade och svårfångade

forskningsobjekt att definiera och avgränsa. Gemensamt för de flesta definitioner och teorier

är dock att professionella erhåller hög status, legitimitet och auktoritet i samhället, vilket

grundar sig i en akademisk utbildning och vetenskaplig kunskap (Brante, 2005, s. 1-2)

Professionsforskaren Magali Sarfatti Larson definierar exempelvis professioner som ”links

between relatively high levels of formal education and relatively desirable positions and/or

rewards in the social divisions of labor.” (Brante, 2005, s. 2).
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En erkänd professionsteoretiker är Talcott Parsons som har forskat om professioner utifrån ett

strukturfunktionalistiskt perspektiv. Parsons (1964) betonar att professioner som grupp i

samhället har bidragit till utvecklingen av det moderna samhället, genom att sprida och forma

den vetenskapliga värdekonsensus som dagens kunskapssamhälle bygger på. Parsons betonar

även att professionella yrken generellt anses samhällsnyttiga och bidragande till

välfärdssamhällets funktion. Detta funktionalistiska perspektiv av professioner belyser

professioner som självständiga institutioner vars största motivation är att verka för

allmänhetens bästa, som exempelvis läkare eller forskare. Denna synvinkel, av att

professioner drivs av altruistiska och etiska motiv, har kritiserats för att vara för politiskt och

idealiserande (Brante, 2005, s. 3-4; Parson, 1964). Detta ledde till en utvidgning av ett

nyweberianskt perspektiv som snarare lyfter fram professionellas egenintresse och kollektiva

egoism som den största faktorn för professioners utveckling i samhället. Det nyweberianska

perspektivet betonar att professioner vill maximera sina egna belöningar genom att utesluta

eller “stänga ut” andra grupper och strävar därmed efter kunskaps-och yrkesmonopol (Brante,

2005, s. 4-5). Noel och José Perry (1977: 112) definierar exempelvis professionalism som ”en

strategi för att kontrollera ett yrke i vilket kolleger upprättar ett system av självstyre och

begränsar rekryteringen genom kontroll av utbildning, träning och kvalificering.” (Brante,

2005, s. 5). Vissa nutida forskare betonar att professioner ska förstås och forskas mer utifrån

det samhälleliga sammanhanget, som exempelvis hur staten, politiken eller professionens

organisatoriska aspekter påverkar professionella (Brante, 2005, s. 6-7).

Vissa professionsforskare, som exempelvis Brante, differentierar även mellan olika typer av

professioner: klassiska professioner, välfärdsprofessioner och preprofessioner. Klassiska

professioner är yrken med rötter från 1800-talet, med hög status och traditionellt lång

utbildning vid universitet. Klassiska professioner kan ses som en idealtyp och inkluderar

professioner som läkare, ingenjörer, jurister och forskare. Välfärdsprofessioner, som lärare,

sjuksköterskor och psykologer, växte fram under utbyggnaden av universitetsutbildningarna

och välfärdssystemen under senare hälften av 1900-talet. Preprofessioner är den tredje

generationen av professioner, som har professionella ambitioner och vuxit fram som en effekt

av det nutida samhället behov och efterfrågan, vilket ofta relaterar till teknik och IT. Exempel

på preprofessioner är systemanalytiker, dataprogrammerare och kommunikatörer (Brante et

al, 2019, s. 27-31).
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2.4 Professioner i ett förändrat samhälle

Enligt Svensson och Svensson (2019a) har samhället sedan 1980-talet genomgått en

omfattande utveckling som präglats av internationalisering, digitalisering och

individualisering. Detta har sin tur lett till förändringar inom politik, ekonomi och på

arbetsmarknaden i Sverige, vilket har haft stor påverkan på professionellas arbetsvillkor och

förutsättningar. Författarna menar att denna utveckling har lett till en mer nyliberal politisk

agenda, med större fokus på marknadskonkurrens och effektivitet i jämförelse med tidigare

fokus på välfärdssamhället. Detta har exempelvis tagit sig i uttryck genom införandet av New

Public Management (NPM), där offentliga verksamheter har privatiserats och marknadiserats.

Detta berör professionella eftersom flertalet professioner, klassiska som välfärdsprofessioner,

arbetar inom offentlig styrd verksamhet inom akademi, utbildning och sjukvård. NPM

präglas av kostnadseffektivitet, marknadskonkurrens och mer kontrollerande styrningsformer

av anställda (Svensson & Svensson, 2019a, s. 61- 64). Svensson och Svensson hävdar att

dessa förändringar har förändrat professioners arbetssätt i grunden, där professionella

generellt har mindre utrymme för autonomi och blir mer styrda och granskade (Svensson &

Svensson, 2019a, s. 76-79: 82-83). Författarna påstår att privatiseringen av offentliga tjänster

har lett till en ökad individualisering. Professionella tjänster har därmed omdefinierats från

behandling och service gentemot medborgare utifrån principer som likvärdighet och rättvisa,

till mer kommersiella tjänster som kunder ska köpa. Med ett större fokus på konkurrens har

denna utveckling lett till att kunder och patienter fått ett större inflytande i professionellas

arbete, vilket innebär att förtroendet för professionellas formella kompetens inte värdesätts på

samma vis som förr (Svensson & Svensson, 2019a, s. 71-73).

En revolutionerande utveckling som skett i samhället sedan 1980-talet är framväxten av det

digitala och teknologiska samhället. Detta har lett till genomgripande förändringar på så gott

som alla yrkesverksamheter och organisationer, även för professionella. Enligt Svensson och

Svensson (2019a) så har den ökade digitaliseringen lett till mer administrativt arbete för

professionella, som tar upp stor del av arbetstiden och anses inkräkta på professionellas

kärnverksamheten. Den informationsteknologiska utvecklingen har även lett till helt nya

metoder för kommunikation och arbetsprocesser. En stor del av professionellas bedömningar

sker redan nu med hjälp av digitala verktyg, system och algoritmer. Svensson och Svensson

hävdar att digitaliseringen förmodligen kommer förändra professionellt arbete och

organisering i mycket stor omfattning. Exempelvis så har digitalisering och

informationsteknologiska lösningar ökat den allmänna tillgänglighet för professionella
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tjänster inom exempelvis medicinsk rådgivning och psykoterapi behandling (Svensson &

Svensson, 2019a, s. 69-70). Detta menar författarna kommer leda till konsekvenser och

förändringar i professionellas arbetssätt (Svensson & Svensson, 2019a, s. 82). Den ökade

digitaliseringens förändringar och konsekvenser på professionella är just det som denna

uppsats strävar att undersöka vidare.

3. Teoretiskt ramverk
Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Brante, Svensson och Svenssons verk och teoretiska

perspektiv om professioner och professionalitet. Samtliga är professionsforskare och forskade

tillsammans om professioner under många år, där Brante anses vara mycket tongivande och

erkänd inom professionsforskning och även lett de gemensamma forskningsprojekten.

Professionsteori anses relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar, som handlar om att

undersöka hur digitialisering har förändrat psykologer och psykoterapeuters arbetssätt och

yrkesutövning som profession. Anledningen till varför Brante, Svensson och Svenssons

teoretiska perspektiv valdes för uppsatsen beror på flera faktorer, bland annat då Brante är en

erkänd professionsforskare i en svensk kontext. Dessutom ansåg vi att författarnas

karaktärisering av professioner utifrån kognitiva och sociala aspekter vara relevant och

lämpligt för uppsatsens syfte.

Detta kapitel inleds att med en presentation av professionsteori utifrån Brante, Svensson &

Svensson vilket även innefattar uppsatsens definition och karaktärisering av begreppet

profession. Därefter introduceras det psykosociala fältet, där psykologer och psykoterapeuter

ingår som professioner. Detta avsnitt inkluderas i kapitlet för att ge läsaren en bakgrund och

förståelse för psykologer och psykoteraputer som professioner. Kapitlet avslutas med en

presentation av hur teorin ska tillämpas i uppsatsens analys.

3.1 Professionsteori enligt Brante, Svensson och Svensson

Som beskrivet i avsnittet om tidigare forskning, finns det idag flera utvecklade teorier och

traditioner som studerar professioner, till exempel utifrån det strukturfunktionalistiska eller

nyweberianska perspektivet. Egenskaper bland dessa teorier och traditioner jämförs ofta med

varandra i syfte att konstatera vilken av traditionerna som på bästa möjliga sätt fångar

professioners dynamik och egenskaper, där en profession antingen kan förstås utifrån dess

altruistiska motivation och samhälleliga värde, alternativt som en samhällsgrupp som drivs av
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egenintressen och kollektiv egoism. Enligt Brante, Svensson och Svensson (Brante et al,

2019) kan professioner förstås bäst genom kombinationer av teorier och perspektiv, det vill

säga med inställningen att olika traditioner många gånger kompletterar varandra. Därav

förhåller sig Brante och hans medförfattare eklektiskt till samtida traditioner och använder

begrepp som anses mest lämpade som analysverktyg för det empiriska materialet (Brante et

al, 2019, s. 20-21).

Enligt Brante et al (2019) är professionella en grupp i samhället som utgör en väsentlig del av

högutbildade i dagens arbetsliv och har därmed ett stort inflytande över människors vardag i

dagens moderna samhälle. Författarna betonar att professioner är vetenskapsbaserade, det vill

säga de bygger på och tillämpar vetenskaplig kunskap. Generellt brukar professioner anses

vara en grupp användare och förmedlare av den högsta kunskapen inom diverse fält (Brante

et al, 2019, s. 24-25). Brante et al hävdar därmed att professioner är yrken som konstruerar

och utför sin verksamhet baserad på en viss teoretisk kunskap som man förvärvat med hjälp

av en specialiserad utbildning. Generellt är allmänheten och omgivningens behov föremål för

professionellas yrkesutövning, som sker under stort ansvar och grundar sig i tillit för

professionen (Brante et al, 2019, s.17). Professionella anses generellt ha en hög autonomi

över sitt arbete, samtidigt som professionella yrken kännetecknas av starkt kollegialt

samarbete och kontroll (Svensson & Svensson, 2019b, s.15)1. Professionalism anses ha ett

högt samhälleligt och ideologiskt värde, där professioner innehar ett stort förtroendekapital

från allmänheten. Professionellas kompetens och kunskap godtas av omgivningen i mycket

hög grad, vilket ger professionella hög status, legitimitet och prestige i samhället. Enligt

författarna så är stolthet över yrket utbrett och det finns en uppfattning bland professionella

att man altruistiskt tjänar samhället och allmänheten (Svensson & Svensson, 2019b, s. 27).

Inom professionsteori finns det inte en universell definition av begreppet profession. I

tidigare verk definierar författarna professioner som “bärare och förmedlare av samhälleligt

sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som

uppfattas som svåra och värdefulla av allmänheten/klienten” (Brante, 2005, s. 9). Brante

anser att fördelar med denna definition är att den inte inkluderar professionellas motiv,

1 Thomas Brante avled 2016 i slutskedet av skapandet av forskningsprojektet. Han hade vid tidpunkten
kommenterat kapitlen som var under arbete och skrivit ett utkast till inledningskapitlet, vilket togs under stor
beaktning av Svensson & Svenssons slutgiltiga skapade av kapitlet. Brante står ej med som författare till
kapitlet, men innehållet grundar sig i hans teori om och perspektiv på professioner. Brante är huvudredaktör för
hela antologin.
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intressen eller strategier (Brante, 2005, s. 10). I nyare verk karaktäriserar Brante, tillsammans

med Svensson och Svensson, professioner utifrån både kognitiva och sociala aspekter.

Kognitiva aspekter är den kompetens, kunskap och förmågor som den professionella har

förvärvat genom utbildning och yrkeserfarenhet. Författarna belyser att en välfungerande

profession kännetecknas av att teori och praktik är integrerade med varandra, i den mening att

praktik följer vetenskapliga etablerade principer (Brante et al, 2019, s. 24-27). De sociala

aspekterna skapar det utrymme som den professionella har att förhålla sig till, exempelvis

genom riktlinjer, lagstiftning och samhälleliga förhållanden. Professionens sociala aspekter

påverkas därmed av externa faktorer och styrningar. Brante et al (2019) har sammanfattat ett

antal grundkriterier som de anser karaktäriserar en profession. Utöver kognitiva aspekter som

vetenskaplig kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet, har ett antal sociala attribut faställas

som karaktäristiska för professioner, vilka sammanfattas som följande:

● Professioner är organiserade i förbund vilka för samman medlemmarna och bevarar

deras intressen parallellt med att förbundet har potential till kontroll och straffåtgärder

mot  icke-professionellt beteende.

● I stadgarna har förbundet en inskriven etisk kod.

● I allmänhet utmärks professioner av att det är de själva som kontrollerar

arbetsdelningen.

● Professioner har vanligtvis en stor omfattning av självständighet och kollegial

organisering, vilket traditionellt sett har inneburit att arbetet är svårt att kontrollera

utanför själva professionen. Kunskapernas och färdigheternas exklusiva natur leder

till att yrkesutövningen genomsyras av diskretion, alltså att utövaren har det mandat

som krävs för att själv beslutfatta om rätta åtgärder som ska vidtas.

● Professioner är politiskt konstituerade då staten ger exklusiv rätt till en jurisdiktion, en

arena där professioner kan berättiga sitt monopol på kunskap och praktisk handling.

● Professioner eftersträvar kunskaps- och yrkesmonopol.

● Professionella har en lång specialiserad utbildning som är systematisk, och för det

mesta akademisk, som slutligen fullbordas med en examination och stundtals

legitimation.

● Professionellas kompetens och kunskap godtas av omgivning i mycket hög grad,

vilket ger professionella hög status, legitimitet och förtroende.

(Brante et al, 2019, s. 25-26).
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Således karaktäriseras professioner av såväl kognitiva som sociala aspekter och båda har

betydelse för professionens legitimitet. Därav menar författarna att professioner bör studeras

utifrån både kognitiva och sociala aspekter och även med fokus på den dialektik som finns

sinsemellan (Brante et al, 2019, s. 25-26). I denna uppsats används Brantes et al (2019)

karaktärisering av professionen utifrån dessa kognitiva och sociala aspekter som uppsatsens

definition och operationella indikatorer av begreppet professionalitet. En profession där

samtliga attribut uppfylls (både kognitiva och sociala) vittnar om en hög professionalitet,

medan det motsatta vittnar om en yrkesgrupp med relativ låg professionalitet.

3.2 Psykolog och psykoterapeut som professioner

Det psykosociala fältet

Svensson och Johansson (2019) är två professionsforskare som medverkade i

forskningsprogrammet om professionellas framväxt och utveckling under ledning av Brante.

Enligt Svensson och Johansson (2019) så ingår psykologer och psykoterapeuter i det

psykosociala fältet. Fältet regleras rättsligt av hälso-och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen

och granskas av statliga institutioner som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och

omsorg (IVO). Socialstyrelsen utfärdar även legitimationer för psykiatriker, psykologer och

psykoterapeuter, vilket krävs för att vara yrkesverksam. Därmed kan professionerna inom det

psykosociala fältet beskrivas som styrda av statliga myndigheter. Tillskillnad från

psykiatriker, definieras psykologer och psykoterapeuter som välfärdsprofessioner. Detta

innebär att professionens yrkesetablering skedde i takt med välfärdsstatens framväxt, då

myndigheter tog över funktioner inom den privata sfären, vilket skapade en efterfrågan av

och arbetsmarknad för professionella inom vård och omsorg. Psykologer och psykoterapeuter

har legitimation samt skyddad yrkestitel och har därmed visst monopol gällande

yrkesverksamheten inom vården. Däremot innehar de inte monopol på arbetsmarknaden i

stort, där andra typer av samtalsterapeuter och coacher även är verksamma inom terapi och

psykologisk rådgivning (Svensson & Johansson, 2019, s. 221-223).

Psykologer

För att bli legitimerad psykolog krävs en examen från ett psykologprogram via svenskt

universitet eller högskola, som är en nationellt samordnad generalistutbildning på fem år.

Utöver detta krävs ett år av praktisk tjänstgöring (PTP) med handledning innan man kan

ansöka om legitimation. Utöver detta har psykologer även möjlighet att specialisera sig

vidare via psykologförbundet. Detta indikerar att professionen kännetecknas av en stark
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kognitiv dimension, där förvärvad kunskap och kompetens genom specialiserad akademisk

utbildning och praktisk yrkeserfarenhet krävs innan legitimation utges. Dessutom är

psykologer den profession utöver läkare som i enkätstudier högst värderar den vetenskapliga

anknytningen i sitt yrke, vilket vittnar om en hög professionalitet (Svensson & Johansson,

2019, s. 222).

Psykologutbildningen har länge haft högt söktryck och anses vara likvärdigt prestigefyllt med

läkarprogrammet. Enligt Svensson och Johansson (2019) finns därmed ett högt allmänt

förtroende och tillit till psykologer som profession. Psykologer kan arbeta inom olika

inriktningar och verksamheter, där majoriteten arbetar inom psykoterapi och klinisk

psykologi. Drygt hälften av psykologer i Sverige arbetar för regionen inom sjuk-och

hälsovård, resterande arbetar inom kommun, på företag- och organisationer eller är

privatpraktiserande psykologer (Svensson & Johansson, 2019, s. 228-230).

Psykologprofessionen arbetar ofta i team, kollegialt och har en hög autonomi (Svensson &

Johansson, 2019, s. 222). Psykologer är organiserade i Sveriges psykologförbund som både är

fackförening och yrkesförbund. Traditionellt sett har psykologer stark relation till förbundet,

dock har kåren och förbundet präglats av en del interna konflikter som mycket förenklat kan

förstås som en konflikt mellan förespråkare av kognitiv beteendeterapi (KBT) som anses mer

evidensbaserat och är den behandlingsmetod som främst används inom vården, samt

förespråkare av psykodynamisk psykoterapi (PDT) (Svensson & Johansson, 2019, s. 261).

Psykoterapeuter

En psykoterapeut är specialiserad inom behandlingsformen psykoterapi. Psykoterapeut är ett

skyddat yrke och kräver liksom psykolog legitimering. Psykoterapeuter måste ha en

grundutbildning inom en “människovårdande utbildning” innan specialisering inom

psykoterapi - vanligtvis som psykolog, psykiatriker, socionom eller sjuksköterska.

Majoriteten av psykoteraputer är legitimerade psykologer i grunden och arbetar inom

sjuk-och hälsovård via regionen (Svensson & Johansson, 2019, s. 245-246).

Psykoterapeutyrkets framväxt anses bero på förändringar inom psykiatrin, vården och en

ökad efterfrågan på terapeutisk behandling i samhället. Tidigare var utbildningen för

psykoterapeuter driven av privata aktörer med varierande och i vissa fall bristfällig

akademisk grund. Efter ett antal statliga utredningar har nu psykoterapiutbildningen blivit

mer enhetlig och evidensbaserad utifrån vetenskap, vilket enligt Svensson och Johansson

(2019) har stärkt dess professionalitet utifrån dess kognitiva aspekter. Detta är även ett
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exempel på statens kontroll och styrning över professionen (Svensson & Johansson, 2019, s.

247-256). Till skillnad från psykologer har psykoterapeuter inte något eget förbund och är

därmed organisatoriskt sett svagt professionaliserade. Utbildade psykoterapeuter har snarare

sin identitet och organisationstillhörighet i sitt grundyrke än i psykoterapeutyrket (Svensson

& Johansson, 2019, s. 257; 261). Det är framför allt psykologförbundet som har drivit frågan

att skilja mellan psykologisk behandling och psykoterapi, vilket var något som en statlig

utredning år 2010 ville slå ihop. Psykologförbundet anser att psykoterapiutbildningen ska

fortsätta ses som en specialistutbildning för psykologer (Svensson & Johansson, 2019, s.

250-251).

3.3 Tillämpning av teori

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar tillämpas Brantes et al. (2019)

karaktärisering av professioner utifrån kognitiva och sociala aspekter. Uppsatsen undersöker

om och hur de kognitiva och sociala aspekterna av professionen har förändrats i och med

utvecklingen av onlineterapi, utifrån respondenternas egna upplevelser. Vi undersöker

därmed om det finns några skillnader i psykologer och psykoterapeuters möjligheter att utöva

sin kompetens och yrkeserfarenhet (kognitiva aspekter) vid digital behandling, samt om detta

påverkar eller relaterar till sociala aspekter av professionen utifrån respondenternas

upplevelser. På det viset kan uppsatsen få svar på hur den ökade digitaliseringen och

framväxten av onlineterapi har förändrat psykologers och psykoterapeuters möjligheter att

utöva sitt yrke och profession. Som tidigare beskrivet skiljer denna uppsats inte mellan

legitimerade psykologer och psykoterapeuter, utan bearbetar och analyserar resultatet som om

det gällde en gemensam profession.

Uppsatsens första frågeställning; hur framväxten av onlineterapi har förändrat psykologers

och psykoterapeuters möjlighet att utöva sin kompetens och professionella yrkesroll -

kommer att besvaras genom undersökning och analys av professionens kognitiva aspekter.

Kognitiva aspekter är den kompetens, kunskap och förmågor som den professionella har

förvärvat genom utbildning och yrkeserfarenhet, där vetenskaplig teori och praktik är

integrerade med varandra. I denna uppsats kommer vi att analysera professionens kognitiva

aspekter genom att undersöka hur respondenterna upplever sin professionella kompetens och

förmågor samt om de får möjlighet att utöva dessa vid digital behandling. Uppsatsen kommer

därmed att undersöka professionens kognitiva aspekter genom att utvärdera respondenternas

1. möjlighet att utöva kompetens och yrkesroll vid digital behandling 2. avsaknad av
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kompetens för digital behandling och 3. vetenskaplig anknytning till det digitala arbetet.

Vetenskaplig anknytning innebär i det här fallet respondenterna upplevelse av det praktiska

arbetets vetenskapliga förankring och evidensbasering, både i det fysiska rummet och i det

digitala.

Uppsatsens andra frågeställning; hur sociala aspekter av professionen utifrån

respondenternas upplevelse har förändrats med framväxten av onlineterapi - kommer att

besvaras genom analys av respondenternas upplevelse av professionens sociala aspekter och

dess attribut enligt Brante et al. (2019). För denna uppsats har vi valt att avgränsa de sociala

aspekterna och kommer endast att behandla de sociala attribut som anses relevanta för

studiens syfte och frågeställningar - nämligen autonomi och diskretion i arbetet, förtroende

och tillit från allmänheten, status i samhället samt specialiserad och förberedande utbildning.

Specialiserad och förberedande utbildning avser att undersöka respondenternas förlitan på

utbildningen samt deras upplevelse av hur väl utbildningen förberett för det praktiska

arbetslivet. Avgränsningen av de sociala attributen grundar sig i uppsatsens syfte och

frågeställningar, som avser att undersöka psykologers och psykoterapeuters egna upplevelser

och uppfattning av hur sociala aspekter av professionen har förändrats till följd av framväxten

av onlineterapi. De sociala attributen som inkluderas i analysen valdes därmed eftersom de

kan undersökas utifrån respondenternas egna upplevelser genom kvalitativ intervjumetod.

Resterande attribut av professionens sociala aspekter kan förstås utifrån ett bredare

samhällsperspektiv och hade krävt en annan analysmetod för att besvara, vilket inte är av

uppsatsens intresse.

4. Metod
I detta kapitel diskuteras uppsatsens metodologiska ansats och förfarande. Uppsatsen grundar

sig i ett kvalitativt tillvägagångssätt vilket motiveras utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar

och teoretiska referensram. Då studien intresserar sig för psykologers och psykoterapeuters

egna upplevelser i förhållande till deras yrkesroll och profession, anses användningen av en

kvalitativ intervjumetod vara mest lämpad (Bryman, 2018). För att besvara uppsatsens syfte

och frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer samt kvalitativ innehållsanalys

av det transkriberade materialet.
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Kapitlet inleds med en diskussion om uppsatsens urval och en presentation av studiens

respondenter. Detta följs av en diskussion om semistrukturerad intervjumetod följt av en

presentation av uppsatsens intervjuguide och intervjuernas utförande. Därefter diskuteras

kvalitativ innehållsanalys och hur analysmetoden applicerades på det empiriska materialet.

Slutligen presenteras uppsatsens analytiska ramverk, vilket beskriver hur materialet kodades

och analyserades utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Avslutningsvis diskuteras studiens

giltighet, tillförlitlighet och etiska överväganden.

4.1 Urval

Med studiens problemformulering och syfte i utgångspunkt begränsades urvalet till att endast

inkludera verksamma och legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Kravet på

legitimation anses som en nödvändig begränsning då detta är en central aspekt av

psykologers och psykoterapeuters höga professionalitet. Den andra begränsningen och

kriteriet gällande urvalet är att respondenterna ska ha praktisk erfarenhet av både terapeutisk

behandling “ansikte mot ansikte” och onlineterapi via videosamtal. Detta ansågs nödvändigt

eftersom studien syftar till att undersöka hur respondenterna upplever skillnaderna mellan de

olika arbetsformerna. I uppsatsen kommer härmed videoterapi refereras till som onlineterapi.

Med tanke på uppsatsens tidsbegränsning och begränsade resurser så avgränsades urvalet inte

närmare. Eftersom urvalet inte inkluderar en geografisk begränsning, så innebär detta att alla

intervjuer genomfördes digitalt på distans via videosamtal. Detta kommer att diskuteras

närmare senare i kapitlet.

Urvalet för denna studie utgick delvis från ett målstyrt urval eftersom vi medvetet valde

respondenter utifrån de kriterier och avgränsningar som definierades ovan. Valet av

respondenterna har en direkt koppling till uppsatsens syfte och forskningsfrågor och anses

därför utgå från ett målstyrt urval (Bryman, 2018, s. 495). På grund av tid och

resursbegränsningar har dock respondenterna till viss del valts utifrån tillgänglighet och

bekvämlighet. En del av urvalet har exempelvis utgått från våra egna nätverk av vänner och

bekanta, som har lett till tips på intervjupersoner som passar urvalsgruppen. Majoriteten av

uppsatsens respondenter härleds dock från två föreningar som vi kontaktade för att finna

intervjupersoner. Vi utgick främst från psykologförbundet och dess tillhörande föreningar,

men kontaktade även föreningar som inte ingår i psykologförbundet.
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4.2  Presentation av respondenter

För denna studie har totalt åtta intervjuer med åtta respondenter genomförts. Initialt hade vi

planerat för 11 intervjuer, men tre av dessa valde tyvärr att hoppa av i processens slutskede på

grund av tidsbrist. Därefter kontaktades ett flertal potentiella respondenter, som vi inte fick

någon återkoppling av. Det hade varit önskvärt med fler respondenter för studien, men vi

upplevde trots detta en viss mättnad i materialet, där vi inte längre fick nya svar från

respondenterna att koda eller kategorisera. Därmed anser vi att uppsatsen, trots begränsning i

antal respondenter, har fått del av relevant och tillräcklig information. Av åtta respondenter är

tre funna via ‘Föreningen privatpraktiserande psykologer i psykologförbundet’ (PPP), två

respondenter via ‘Beteendeterapeutiska föreningen’ (BTF), som inte ingår i

psykologförbundet, och resterande tre via våra egna nätverk genom vänner och bekanta.

Figur 1. Tabell över respondenter

Respondent Yrke/profession

Erfarenhet
(antal år som
leg.)

Terapeutisk
inriktning

Nuvarande
verksamhetsområde

1 Leg. psykolog 21 år KBT, ACT
Anställd på privat
mottagning

2

Socionom och
leg.
psykoterapeut 8 år PDT

Privatpraktiserande
psykolog

3 Leg. psykolog 4 månader

KBT, PDT,
neuropsykiatrisk
utredning

Barn-och
ungdomspsykiatrin (BUP)

4

Leg. psykolog
och leg.
psykoterapeut 40 år

PDT, ISTDP,
gestaltterapi,
psykoanalys

Privatpraktiserande
psykolog

5 Leg. psykolog 6 månader KBT, ACT Primärvården/vårdcentral

6

Socionom och
leg.
psykoterapeut 6 månader

PDT med
relationell
inriktning

Anställd på privat
mottagning

7 Leg. psykolog 12 år
KBT,
traumabehandling

Regional specialistvård
(privat konsult)

8 Leg. psykolog 12 år KBT, utredningar

Skolpsykolog  (kommun).
Tidigare företagshälsovård
och regional specialistvård.
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Respondenterna i urvalet för denna studie är legitimerade psykologer och psykoteraputer med

blandad arbetslivserfarenhet, från 4 månader upp till 40 år. Urvalet består av respondenter

med blandade terapuetiska inriktningar inom både PDT/KBT, vilka är relativt jämnfördelade

mellan respondenterna. Fyra av respondenterna arbetar för regionen vilket innefattar

primärvård och specialistvård, tre arbetar på privat mottagning eller är privatpraktiserande

och en respondent arbetar på en kommunal skola.

De presenterade respondenterna började arbeta med onlineterapi av huvudsakligen två

anledningar. Den främsta initiala anledningen till digital behandling som lyfts av

respondenterna är Covid-19 pandemin. Merparten av respondenterna lyfter även den digitala

behandlingens tillgänglighet och flexibilitet som en anledning till fortsatt arbete med

onlineterapi även efter pandemin. Samtliga respondenter anser att digital behandling är ett

bekvämt och praktiskt alternativ vid förhinder som exempelvis geografiska begränsningar

eller sjukdom. Flera av respondenterna hävdar att digital behandling främst sker utifrån

patientens önskemål än deras egna och att det är ett bättre alternativ än att ställa in

behandlingen helt och hållet.

4.3 Semistrukturerad intervjumetod

Som tidigare nämnt så tillämpas en kvalitativ intervjumetod i form av semistrukturerad

intervju för att besvara studiens frågeställningar. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne

(2015, s.53–54) är semistrukturerade intervjuer passande när en respondents kompetens och

erfarenheter är av intresse. Däremot kan metoden ge en begränsad uppfattning av ett studerat

fenomen vilket kan anses vara en nackdel. Eftersom denna studie utgår från psykologers och

psykoterapeuters egna upplevelser om digitalisering anser vi att den kvalitativa

intervjumetoden är lämplig (Ahrne & Svensson, 2022, s. 77-78).

En semistrukturerad intervjumetod kännetecknas av intervjuer utifrån en uppsättning

förbestämda frågor genom en intervjuguide, men som ger utrymme för spontana följdfrågor.

Intervjuprocessen i en semistrukturerad intervju kännetecknas för att vara flexibel, den

lämnar stort utrymme för både intervjupersonen att utforma svaren på ett självständigt sätt

och för intervjuaren att ställa följdfrågor eller ändra ordningsföljden av frågorna om

nödvändigt (Bryman, 2018, s. 563). Denna studie utgår därmed från en semistrukturerad

intervjuguide med förbestämda frågor utifrån specifika teman, men där spontana följdfrågor

utanför intervjuguiden kan ställas vid behov. Valet av semistrukturerad intervju baseras just
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på den flexibilitet som beskrivs samt att metodens struktur anses vara lätthanterlig och

bekväm att använda under intervjusammanhang, samt vid bearbetning och tematisering av

svaren (Bryman, 2018, s. 257).

4.4 Intervjuguide

Utformningen av intervjuguiden skapades utifrån några av Brymans (2018) grundläggande

råd gällande förberedelse av en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll ett enkelt och

begripligt språk anpassat efter intervjupersonerna. Teman och intervjufrågor formulerades i

linje med studiens frågeställningar för att få de bästa förutsättningarna att besvara studiens

syfte, dock undveks alltför specifika, direkta eller ledande frågor (Bryman, 2018, s. 565-566).

Utifrån detta har en intervjuguide med följande fem teman skapats: inledande frågor,

förhållande till professionen, upplevelser av digitalisering, kognitiva aspekter samt sociala

aspekter. Genom de inledande frågorna eftersträvade vi att få en överblick över

respondentens yrkesroll, arbetssätt och verksamhet. Temat förhållande till professionen rör

respondenternas generella relation till vissa av de karaktäristiska attribut som definierar en

profession enligt Brante et al. (2019). Temat upplevelser av digitalisering inkluderar frågor

som rör respondentens upplevelser av onlineterapi och hur det digitala arbetssättet skiljer sig

från behandling i det fysiska rummet. Temat kognitiva aspekter rör frågor om respondentens

professionella kompetens, erfarenhet samt förmågor och om/hur detta har förändrats med ett

digitaliserat arbetssätt. Temat sociala aspekter rör frågor om respondentens upplevelser av

hur sociala aspekter av professionen har förändrats av ett mer digitalt arbetssätt.

Intervjuguiden med fullständiga frågor utefter de fem presenterade teman hittas under bilaga

1.

4.5 Utförande av intervju

På grund av geografiska begränsningar och andra omständigheter, genomfördes samtliga

intervjuer digitalt via videoverktyget zoom. Det var initialt planerat att intervjuerna främst

skulle genomföras fysiskt på plats tillsammans med respondenterna. Men som tidigare

beskrivet, så har urvalet inte begränsats utifrån ett geografiskt avstånd. Detta har inneburit att

vissa respondenter inte bor eller är verksamma i närheten av Uppsala eller Stockholm där vi

är lokaliserade. Dessutom hade vissa respondenter svårt att få tid till ett fysiskt möte för

intervju och föredrog att ha intervjun digitalt. Utöver detta så inföll sig snöfall och stora

problem med kommunaltrafiken med inställda tåg då intervjuerna genomfördes, vilket
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innebar att vi inte hade möjlighet att genomföra intervjuerna på plats. För att inte tappa

respondenter ansågs det därmed lämpligt att genomföra intervjuer digitalt.

Användandet av digitala verktyg vid intervju kan medföra vissa begränsningar. Eventuella

tekniska problem som dålig internetuppkoppling eller teknisk okunskap kan exempelvis

hämma genomförandet av digitala intervjuer. De digitala tjänsterna kan också innebära

kvalitetsförsämringar i mottagning och sändning, vilket kan resultera i ett sämre

genomförande och försvåra arbetet med transkriptioner (Bryman, 2018, s.593). Under

intervjuprocessen med respondenterna upplevde vi endast en situation där tekniken

begränsade och störde intervjutillfället. Detta var en intervju där respondenten inte kom in i

videosamtalet, där vi istället var tvungna att genomföra intervjun via telefon. Eftersom vi inte

studerar respondenternas kroppsspråk, ansågs detta inte påverka resultatet av intervjun

särskilt mycket. Inför intervjun bads respondenterna att befinna sig på en tyst och enskild

plats där respondenten var bekväm och kunde svara på frågor ostört. Vi bad även

intervjupersonerna att testa så att den tekniska utrustningen (dator, mikrofon, högtalare,

hörlurar) fungerade innan intervjun påbörjades, för att minimera riskerna för tekniska

störningar under intervjutillfället. Samtliga intervjuer spelades in via dator med samtycke av

respondenten. Detta för att underlätta bearbetning av data och för att säkerställa att vi inte

missade viktig information. Därefter genomfördes transkribering av det inspelade materialet

till text för analys, vilket diskuteras närmare under avsnitt 4.7.

4.6 Kvalitativ innehållsanalys

För att tolka och analysera det transkriberade materialet valde vi att använda oss av kvalitativ

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att analysera

kvalitativ data genom tolkning av centrala teman, mönster och mening i textmaterial. Det

anses vara en flexibel metod, där forskaren har stor frihet gällande tillvägagångssättet och

utförandet av kodning och analys. Enligt Hsieh och Shannon (2005) finns det främst tre olika

typer av kvalitativ innehållsanalys: konventionell, riktad och summativ - vilka har olika

funktioner och användningsområden beroende på hur man förutser att koda sitt textmaterial

(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277). Denna uppsats kommer att tillämpa en riktad kvalitativ

innehållsanalys. Med det riktade tillvägagångssättet skapas inledande teman och

kategoriseringar utifrån teori eller tidigare forskningsresultat innan analysen av text inleds.

Detta tillvägagångssätt är ofta guidat av en mer strukturerad process och kodningsschema, till

skillnad från konventionell innehållsanalys där analysen utförs genom mer öppen kodning av
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materialet eller summativ innehållsanalys som fokuserar mer på nyckelord och dess latenta

kontext (Hsieh & Shannon, 2005, s 1281-1283). Den riktade innehållsanalysen anses lämplig

och relevant för denna uppsats, då studien utgår från teori för att besvara studiens syfte och

forskningsfråga. Kodningen kommer därmed initialt utgå från vissa av Brantes et al. (2019)

attribut av kognitiva och sociala aspekter som de menar karaktäriserar en profession.

4.7 Material

För att få en fullständig redogörelse av samtalen i intervjuerna, samt rikta full

uppmärksamhet på själva genomförandet under intervjutillfället, valde vi att spela in

intervjuerna (Bryman, 2018, s.577). Valet att spela in och transkribera intervjuerna gjordes

även för att underlätta bearbetning av material och framställningen av analys. Materialet för

den kvalitativa innehållsanalysen är därav data bestående av transkriberad intervjutext. Det

grovt transkriberade materialet omfattar åtta enskilda intervjuer varav intervjuerna är cirka

30- 40 minuter. Genomförandet av transkriberingen skedde närliggande i tid till

intervjutillfällena för att bibehålla ett så färskt minne som möjligt av intervjuernas innehåll.

Transkriberingen skedde genom att lyssna på de inspelade filerna och parallellt översätta

intervjuerna från talad till skriftlig form. Transkriberingen utfördes med stor noggrannhet,

vilket är grundläggande för studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 224-225).

4.8 Analysförfarande

Som tidigare nämnt så utgår analysen från en riktad kvalitativ innehållsanalys, där

förbestämda teman och kategorier skapas inför kodning av materialet. De förbestämda teman

som kodningen kommer utgå ifrån är - kognitiva aspekter och sociala aspekter. Temat

kognitiva aspekter syftar till att ge svar på uppsatsens första frågeställning: hur framväxten av

onlineterapi förändrat psykologer och psykoterapeuters möjlighet att utöva sin kompetens och

professionella yrkesroll. Temat sociala aspekter syftar till att ge svar på uppsatsens andra

frågeställning; hur psykologer och psykoterapeuter upplever att sociala aspekter av

professionen har förändrats med framväxten av onlineterapi. Temat kognitiva aspekter utgår

från Brantes et al. (2019) karaktärisering av professioners kognitiva aspekt - vilket i praktiken

undersöks utifrån respondenternas upplevelse av sin professionella kompetens, kunskap och

vetenskapliga grund i sin yrkesutövning samt hur detta förändrats med ett digitalt arbetssätt.

Analysen utgick initialt från fyra kategorier under detta tema: möjlighet att utöva kompetens

och yrkesroll, avsaknad av kompetens och vetenskaplig anknytning. De sociala aspekterna

relaterar till Brantes et al. (2019) karaktärisering av professioner utifrån sociala attribut och
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undersöks genom analys av respondenternas upplevelse om hur dessa har förändrats med ett

digitalt arbetssätt (Brante et al, 2019, s. 25-26). Som tidigare beskrivet har vi valt att avgränsa

de sociala aspekterna och endast inkludera de sociala attribut som uppfattas relevanta för

studiens syfte och urval - nämligen respondenternas uppfattning om sin autonomi och

diskretion i arbetet, specialiserad och förberedande utbildning, förtroende och tillit från

allmänheten samt status. Analysen utformas delvis som en jämförande analys för att

undersöka hur respondenterna upplever att de kognitiva och sociala aspekterna av

professionen skiljer sig åt mellan behandling i det fysiska rummet och onlineterapi.

Uppsatsen följer en kodning och analysteknik för riktad innehållsanalys beskrivet av Hsieh

och Shannon (2005). I kodning och analysprocessen följde vi även Miles och Hubermans

modell i Lindegren (2014) som innefattar ett löpande och parallellt arbete med kodning,

tematisering och summering av datamaterial. Lindegren betonar att forskaren vid kvalitativ

innehållsanalys ständigt jämför mönster i datan med tidigare forskning och teoretiska

perspektiv. Detta iterativa förhållningssätt, där man går igenom och bearbetar det insamlade

datamaterialet i flera omgångar, har vi tagit efter i kodningsprocessen och analysen

(Lindegren, 2014, s. 34). Kodningen av materialet påbörjades relativt öppet genom att läsa

igenom materialet och markera all text som berör studiens syfte - i detta fall upplevelser av

digitalisering och hur detta rör kognitiva/sociala aspekter av professioner. Nästa steg i

kodningsprocessen var att koda och kategorisera markerade passager i texten utifrån de

förutbestämda teman och kategorierna. Efter att ha reducerat ner datan skapades

subkategorier för de observationer och mönster som ansågs mest relevanta och centrala inom

varje förbestämd kategori. Exempelvis fann vi tre subkategorier till kategorin ‘möjlighet att

utöva kompetens och yrkesroll’ i materialet - patientmöte och relation, tolkning och

bedömningsförmåga samt arbetssätt och behandlingsmetoder. Efter att ha läst

transkriberingen ett flertal gånger och parallellt arbetat med processen att koda och

kategorisera innehållet, upplevde vi en viss mättnad i materialet (Lindegren, 2014, s. 36). Det

sista steget var att förfina och renodla de kategorier och subkategorier som vi skapat så att de

på ett översiktligt och rättvisande sätt återspeglar materialets huvudinnehåll och studiens

frågeställningar (Lindegren, 2014, s. 39). Nedan följer en tabell över det slutgilitga

kodningsschemat.
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Figur 2. Tabell över kodningsschema

Tema Kategori Subkategori

1. Kognitiva aspekter

Möjlighet att utöva kompetens

och yrkesroll

Patientmöte och relation

Tolkning och bedömningsförmåga

Arbetssätt och behandlingsmetod

Avsaknad av kompetens

Avsaknad teknisk kompetens

Ej avsaknad kompetens

Vetenskaplig anknytning

Generell vetenskaplig anknytning

Vetenskaplig anknytning vid

digital behandling

2. Sociala aspekter Autonomi och diskretion

Generell upplevelse av autonomi

och diskretion

Upplevelse av autonomi och

diskretion vid digital behandling

Specialiserad och förberedande

utbildning

Generell tillförlitlighet till

utbildning

Utbildning i digital behandling

Förtroende och tillit

Generell upplevelse av förtroende

och tillit

Upplevelse av förtroende och tillit

vid digital behandling

Status

Status vid framtida ökning av

digital behandling

4.9 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är två grundläggande kriterier för bedömningen av kvaliteten i

kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) benämns

begreppet validitet inom kvalitativ forskning ibland som giltighet. Enligt författarna innebär

inte hög validitet i kvalitativa studier att resultatet är objektivt sanningsenligt, utan om

studien undersöker vad den är avsedd att undersöka. Det vill säga, hög validitet innebär att de

analytiska indikatorerna speglar de variabler eller fenomen som är av studiens intresse (Kvale

& Brinkmann, 2014, s. 295-296). I denna uppsats så mäts yrkesgruppens professionalitet

27



genom analys av dess kognitiva och sociala aspekter. I relation till kvalitativ forskning berör

reliabilitet forskningsresultatets tillförlitlighet. Graden av reliabilitet bedöms ofta i

förhållande till frågan om resultaten skulle bli detsamma om studien genomförs på nytt, vid

en annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295).

En vanlig förekommande kritik av den kvalitativa intervjumetoden är att resultatet inte kan

garanteras vara giltigt eller tillförlitligt, då intervjupersonernas berättelser och upplevelser

kan vara falska (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 301). För att uppnå så hög tillförlitlighet som

möjligt i intervjumetoden har vi försökt att undvika ledande frågor som kan ha en inverkan på

intervjupersonernas svar och påverka studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014, s.

295). En annan kritisk aspekt gällande uppsatsens reliabilitet och tillförlitlighet är att

majoriteten av respondenterna härleds från två föreningar, vilket kan leda till ett visst

snedvridet resultat. Detta eftersom medlemmarna i vardera förening kan ha liknande

intressen, åsikter och upplevelser. För att öka reliabiliteten av studien hade det därmed varit

önskvärt med ett större och mer varierat urval av respondenter från olika föreningar och

förbund, men med tanke på uppsatsens tidsbegränsning var det inte möjligt. Valet att

avgränsa de sociala aspekterna som enligt Brante et al. (2019) karaktäriserar en profession,

kan också diskuteras som en eventuell kritisk aspekt för studiens validitet. Avgränsningen

skedde till följd av tidsbrist, där varken tid eller resurser fanns för att undersöka samtliga

sociala attribut av professionen, eftersom detta hade krävt fler analysmetoder och

tillvägagångssätt.

4.10 Etiska överväganden

Under genomförandet av studiens intervjuer har vi även haft Vetenskapsrådets (2002)

forskningsetiska principer och krav inom humanistisk-samhällsvetenskapliga forskning i

åtanke - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Som tidigare nämnt fick deltagande respondenter all väsentlig information om studien och

dess syfte genom ett informationsbrev via mail inför intervjutillfället. När det gäller samtycke

så informerades respondenterna om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde

avbrytas utan särskild anledning. Samtliga intervjuer spelades in efter att samtycke inhämtats

muntligt från de deltagande. När det gäller konfidentialitet så avidentifierades och

anonymiserades det insamlade materialet för att skydda intervjupersonernas personliga

integritet. I resultat och analysdelen är därför respondenterna benämnda som respondent x

(1-8) eller “hen”. Respondenterna informerades dock om att deras anonymitet och sekretess
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aldrig kan garanteras, vilket de var införstådda i. Intervjupersonerna informerades även om

att materialet endast nyttjas för studiens syfte och att deras uppgifter inte kommer sparas eller

lagras.

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det särskilda etiska övervägande att ha i beaktning

när det kommer till intervjusammanhang. Författarna lyfter exempelvis att ett etiskt dilemma

vid intervjustudier är att forskarens önskan att djupdyka i intervjupersonens personliga

upplevelser för forskningens syfte kan äventyra respekten för individens privata integritet.

Detta ställer krav på forskaren att vara medveten om den transparens och intimitet som

intervjutillfället präglas av. Med andra ord bör forskaren genomföra intervjun på ett

respektfullt sätt och undvika frågor som kan kränka eller uppröra intervjupersonen. Forskaren

bör även överväga de konsekvenser genomförandet av en intervjustudie kan ha för en

deltagare, särskilt om forskningen behandlar känsliga eller kontroversiella ämnen. Dessutom

har forskaren en skyldighet att reflektera över eventuella konsekvenser för den större

samhällsgrupp som respondenterna företräder (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 97; 110-111). Vi

har haft dessa etiska övervägande i åtanke under hela uppsatsprocessen. Då studiens syfte inte

bedöms beröra ett känsligt ämne eller inkräktar på respondenternas integritet, anser vi att

risken för negativa konsekvenserna för respondenterna som individer och för den population

som representeras, är relativt liten.

5. Resultat och Analys
Detta kapitel presenterar studiens resultat och analys. Kapitlet inleds med resultatet för tema

1: kognitiva aspekter. Avsnittet presenterar först resultat och empiri för vardera av de

kategorier och subkategorier som kodningen av materialet har funnit. Därefter presenteras

analysen av resultatet för hela första temat utifrån studiens teoretiska ramverk. På samma vis

presenteras därefter tema 2: sociala aspekter, som inleds med resultat och empiri av vardera

kategorier och subkategorier som kodning av materialet har funnit. Slutligen presenteras

analysen av resultatet för hela tema 2 utifrån studiens teoretiska ramverk.

5.1 Tema 1: Kognitiva aspekter

Det första temat avser att besvara uppsatsens första frågeställning; Hur har framväxten av

onlineterapi förändrat psykologer och psykoterapeuters möjlighet att utöva sin kompetens

och professionella yrkesroll?
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De kognitiva aspekterna av professionen analyserades initialt utifrån de förutbestämda

kategorierna möjlighet att utöva kompetens och yrkesroll, avsaknad av kompetens och

vetenskaplig anknytning. Vid kodning av materialet fann vi tre subkategorier av kategorin

‘möjlighet att utöva kompetens och yrkesroll’ - patientmöte och relation, tolkning och

bedömningsförmåga samt arbetssätt och behandlingsmetod.

5.1.1 Patientmöte och relation

I det undersökta materialet påträffades mönster som beskriver att mötet och relationen mellan

patient och behandlare förändras vid onlineterapi. Resultatet visar att patientmötet upplevs

vara en viktig del av psykologers och psykoterapeuters arbete med terapeutisk behandling,

oavsett terapeutisk inriktning eller form. När det gäller relationen till patienter fann vi att

samtliga förutom en av respondenterna upplever att det är svårare att skapa samma kontakt

och relation med patienten digitalt i jämförelse med det fysiska rummet. Dessa respondenter

lyfter att den omhändertagande och interaktiva delen går förlorat samt att det är svårare att

visa omtanke och tröst när någon är ledsen. Respondent 3 menar att hen blir mindre

engagerad och får svårare att uppleva samma kontakt med patienten och känsloinbörden i det

som sägs.  Majoriteten (7 av 8) förmedlar i intervjuerna att en dimension går förlorat digitalt

och att man saknar samma närvaro med patienten som vid det fysiska mötet. Respondent 7

exemplifierar detta genom följande citat:

“ Det känns liksom som att man tappar en stor dimension av det där. Kontakten blir

annorlunda, det är den ju nu när ni sitter och intervjuar mig också. Hade ni suttit bredvid mig i

det här rummet, någonstans då hade det känts annorlunda därför att människors närvaro

påverkar människors närvaro.”- Respondent 7

Två av respondenterna anser dock att patientmötet och kontakten, trots begränsningar,

fungerar bättre än de först trodde det skulle göra digitalt. Respondent 6 belyser detta i citatet

nedan;

“ Jag har väl blivit förvånad, som kanske många andra terapeuter, hur bra det ändå känns och

hur mötet med en patient kan kännas i den egna kroppen, om man tänker överföring och

motöverföring” - Respondent 6
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Ett annat mönster som återkom i materialet bland en majoritet av respondenter (6 av 8) är

upplevelsen av förlorad kontroll över rummet och terapisituationen vid onlineterapi. Vid

terapi i det fysiska rummet har behandlaren större kontroll över patientens reaktioner och har

möjlighet att hantera detta på ett smidigare sätt än vid digital behandling. Det är även svårt

för behandlaren att kontrollera rummet - att patienten sitter i en trygg, enskild och ostörd

miljö. Detta ansvar läggs istället på patienten som inte får samma ram att förhålla sig till.

Majoriteten av respondenter uttrycker detta som problematiskt och ger exempel på situationer

där patienter under behandlingssessioner ibland har kört bil, vara på jobbet eller har barn som

springer omkring i hemmet. Detta leder till att flera respondenter (4 av 8) upplever att

patienten har svårare att fokusera och vara närvarande under onlineterapi. Respondent 3

exemplifierar problematiken med förlorad kontroll i den professionella yrkesrollen i följande

citat:

“ Men det är mycket lättare för patienterna att fly när det blir jobbigt i samtalet när det är via

videolänk. Då är det ofta liksom att patienterna, när man börjar prata om någonting som

bränner och blir jobbigt, som kanske är anledningen till att man träffat psykolog, - så kan det

vara så att i det fysiska rummet så har dem ju ingenstans att fly, eller de kan ju gå ut genom

dörren om de vill, men då har man ju ganska långt i ångest nivå. Men då blir man ju ändå kvar

och är tvungen att möta relationen, men är man på video så kan de stänga av sin videokamera

eller filma i taket så här (visar med kameran) eller iväg någonstans. (...) jag som psykolog vet

ju inte vad som händer då. Det är så svårt att läsa av situationen, är det att du blev ångestfylld

eller ledsen eller arg (...) ” - Respondent 3

Hälften av respondenter upplever även att patienterna har svårare att uttrycka och vara nära

sina känslor under videosamtal och upplevs som mer distanserade. Detta kan försvåra arbetet

att tolka och förstå patienten för behandlaren. Respondent 4 förklarar;

“ Det blir en skärm mellan mig och patienten (...)  känslomässiga reaktioner från patienternas

sida, dem blir ju starkare i det här arbetet när man arbetar, i alla fall i mitt fall, live” -

Respondent 4

5.1.2 Tolkning och bedömningsförmåga

Vid undersökning av behandlarnas möjlighet att utöva sin kompetens och yrkesroll vid digital

behandling fann vi subkategorin tolkning och bedömningsfråga. Resultatet visar att samtliga

respondenter är enade i uppfattningen om att vissa nyanser i patientmötet går förlorade vid
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onlineterapi i jämförelse med behandling ansikte-mot-ansikte. Respondenterna hävdar att

onlineterapi försvårar för behandlaren att tolka det icke-verbala,  såsom patientens

kroppsspråk, utstrålning och ögonkontakt samt stämningar och tystnader i rummet.

Behandlaren tappar finkänsligheten i bedömningen av både känsloläge och kroppsspråk.

Resultatet tyder på att onlineterapin gör det svårare att observera patientens kroppsspråk och

fysiska rörelser, vilka kan vara tecken på ångest och oro. Att inte se patienten i det fysiska

rummet upplevs även försvåra tolkningen av patientens allmäntillstånd - hur personen luktar,

ser ut, pratar eller för sig. Dessa är fysiska aspekter som behandlare också använder i sin

helhetsbedömning av patientens psykiska mående och allmäntillstånd. Respondent 8

beskriver svårigheten med tolkning och bedömningsförmågan vid onlineterapi som följande:

“ Du får inte heller en massa sådan här, vad ska vi säga, information om en person som är lite

subtil. Och nu kanske det låter jättekonstigt, men när man pratar om personen är välvårdad,

om personen är långsam, om personen luktar gott och är ren (...)  det finns mycket sådant här

som vi också funderar kring, om en person mår bra. Den förlorar jag (...) för nu ser inte jag till

exempel om du sitter och fibblar med dina fötter, eller om du verkar lite nervös och vad du

gör med dina händer. Det är mycket sådant, eller om du sitter lite spänt, jag kanske ser det

men jag får inte hela informationen på samma sätt, det är så mycket sådan information som vi

missar.” - Respondent 8

Resultatet visar att behandlare behöver ställa fler frågor till patienten för att få fram den

information som de i vanliga fall hade kunnat observera sig till. När det kommer till

respondenternas trygghet i att göra bedömningar av patienter med mer komplex problematik

vid onlineterapi, som till exempel suicidrisk, är upplevelserna förhållandevis olika.

Respondent 1 uppger svårigheten att göra bedömningar av patienter digitalt när man inte kan

dela ut skattningsformulär. Respondent 2 påstår att hen känner sig trygg i sin

bedömningsförmåga vid exempelvis suicidrisk och anser att den är likvärdig som vid terapi

ansikte-mot-ansikte. Däremot uppger respondent 5 och respondent 6 en större osäkerhet vid

bedömning av suicidrisk och menar att avvägningen är svår att göra digitalt, särskilt inom

offentlig vård där man måste vara två personer som gör en suicidriskbedömning. Respondent

6 beskriver förklarar;

“ Ja, nu jobbar jag ju privat och då är det, det är klart att man kan prata och pratar om

självmord, alltså suicidtankar och gör en suicidbedömning vid behov. Men om man tänker då
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med mitt förra jobb, när jag jobbade inom psykiatrin, så är det klart att det var lite tuffare

psykiskt lidande på så vis, det var ju väldigt många som var självmordsnära. Då skulle jag nog

inte känna mig lika trygg, för här har jag inte tillgång till en läkare eller någon annan som kan

göra den yttersta bedömningen så att säga. Så där är väl en skillnad kanske kring dem

patienter jag får som betalar privat. Som gör att jag känner mig tryggare nu.”- Respondent 6

Citat ovan är exempel på ett återkommande tema som återfunnits i materialet, nämligen de

upplevda skillnaderna mellan att arbeta i offentlig vård och privat vård. Flera av

respondenterna uppger att den psykiska problematiken inom offentlig vård oftast är mer

komplex i jämförelse med privat vård. Vissa respondenter menar alltså att en bedömning

inom offentliga vård är svårare att genomföra digitalt, särskilt utan en lättillgänglig läkare

eller kollega att kunna rådfråga.

5.1.3 Arbetssätt och behandlingsmetod

Vid kodning av materialet utifrån kategorin möjlighet att utöva kompetens och yrkesroll, fann

vi att samtliga respondenter anser att deras arbetssätt och behandlingsmetoder förändras vid

digital behandling. Sex av åtta respondenter återgav att de upplever en försämrad möjlighet

att utöva en likvärdig behandling digitalt på grund av teknikens begränsningar. Samtliga

respondenter som är verksamma inom KBT (5 av 8) saknar ett tekniskt alternativ till en

whiteboard för att pedagogiskt förklara och rita upp scenarier och modeller. Dessa

respondenter lyfter även att de inte har möjlighet att skicka hemuppgifter, filer eller

skattningsformulär till patienter digitalt, vilket försvårar arbetet. Detta på grund av

GDPR-och sekretessrisker med de digitala systemen. Vissa respondenter menar att de därmed

måste förbereda sig mer inför onlineterapi, för att försöka anpassa arbetssättet till det digitala.

Respondent 3 förklarar;

“När jag har patienter här i rummet så kan jag jobba mycket med whiteboardtavla och rita upp

psykologiska modeller eller göra listor eller väldigt tydligt göra planeringar ihop, där jag ofta

försöker få patienten själv att skriva på tavlan så att de känner att - nu är jag tydligt delaktig i

det här. När det är via videolänk, antingen får jag sitta med ett worddokument och försöka

knappa på tangentbordet samtidigt eller så behöver jag förbereda mig mycket mycket mer

inför genomgång, att hitta bra bilder på olika modeller (...)” -  Respondent 3
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Majoriteten av respondenterna anser att det är mer omständigt och svårare att arbeta digitalt

som psykolog eller psykoterapeut. Sex av åtta respondenter anser sig vara begränsade och ha

sämre möjligheter att utöva sin fulla kompetens vid onlineterapi. Vad detta beror på skiljer sig

mellan respondenterna, allt från avsaknad av teknisk kompetens till begränsningar i

behandlingsmetoder. Respondent 8 uppger bland annat att det är svårare att genomföra

exponeringsövningar och behandlingar mot fobier vid onlineterapi. Respondent 7 lade märke

till att hen omedvetet förändrade sitt arbetssätt och i större utsträckning backade från att

genomföra interventioner vid onlineterapi. Respondenten upplevde en större osäkerhet för

hur patienten skulle hantera sina reaktioner och tog därmed större hänsyn till yttre

omständigheter i patientens privatliv. Hen beskriver;

“ Och sen märkte jag någonstans att jag backade ifrån interventioner som jag brukar göra.

Och när jag tittade på det, för jag började fundera på men okej varför gör jag inte det här, vad

är det som händer egentligen (...) man hör barn som springer i bakgrunden. Att då helt börja

trycka på - när man vet att såhär okej, men rätt grej att göra är ju att göra det (genomföra

intervention) - fast nu är det andra människor som jag känner att jag behöver ta hänsyn till.

(...)”  - Respondent 7

Å andra sidan visar resultatet att två respondenter anser att de har likvärdig möjlighet att

utöva sin kompetens och behandlingsform digitalt. Respondent 1 anser till och med att

onlineterapi har förbättrat hens arbetssätt och behandlingsmetoder, då hen börjat reflektera

över vilka strategier och övningar som fungerar bäst. Respondenten uttrycker följande;

“ Det har varit nyttigt att göra det digitalt därför att då har jag behövt tänka till kring vad det

är jag gör och vilka strategier, verktyg, och övningar som jag så att säga vill verkligen skicka

med patienten (...). När man då träffas digitalt så upplever jag att jag har blivit mer noggrann

med att se vart någonstans är vi. Men jag menar när man har suttit på en mottagning så blir

man lite hemmablind och det här har hjälpt mig att verkligen såhär, att sortera upp det mer. “ -

Respondent 1

Ett centralt och återkommande tema som vi fann i materialet var att respondenterna skiljde på

kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) eller liknande terapiform,

när det gäller lämplighet för digital behandling. Fem av åtta respondenter uttrycker att KBT

är mer lämpligt för onlineterapi än PDT, som är mer affektfokuserat och där relationen mellan

behandlare och patient är central. PDT kräver även mer observation och tolkning av det
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icke-verbala som patientens kroppsspråk och uttryck, till skillnad från KBT som främst

fokuserar på det kognitiva. Samtliga respondenter som är verksamma eller utbildade inom

PDT uppger antingen att psykodynamisk terapi inte är förenligt med digital behandling eller

att de varit tvungna att förändra sitt vanliga arbetssätt i grunden vid onlineterapi. Respondent

4 uppger exempelvis att hen får arbeta mer kognitivt vid digital behandling. Respondent 6

och respondent 2 lyfter att de vid onlineterapi frångår ramen för PDT, som betonar vikten av

behandling på samma plats, dag och tid. Respondent 3 beskriver svårigheterna med att

bedriva psykodynamisk terapi digitalt i följande citat:

“ (...) digitala besök ställer vissa begränsningar i vad man kan göra som psykolog. Om man

tänker så här, jag är utbildad i KBT, men jag är också utbildad i PDT och jag har prövat ha

psykodynamisk behandling digitalt - men det går liksom inte. Det är så mycket avhängigt på

att tolka en relation och nyanser i kroppsspråk och sådana där grejer och bolla kring det som

händer här och nu. Och med videosamtal så blir det lite fördröjning, man hör inte alltid vad

folk säger pga ljudet osv. Den kan jag inte göra.” - Respondent 3

5.1.4 Avsaknad av kompetens

I materialet fann vi mönster som var förenligt med kategorin avsaknad av kompetens vid

digital behandling. Resultatet visar att hälften av respondenterna explicit uttrycker att de

saknar teknisk kompetens för digital behandling, medan två respondenter upplever att de

varken saknar teknisk eller annan kompetens för onlineterapi. Resterande två respondenter

uppger att det är svårt att veta om det saknar teknisk kompetens eller om det är tekniken som

bör utvecklas och anpassas till digital behandling. Respondent 4 anser däremot att

psykoterapi och tekniska verktyg är oförenliga, vilket citatet nedan antyder;

“ Jag jobbar med psykoterapi och den ska ju innehålla vissa moment och jag försöker i görligaste

mån arbeta med de momenten och det går ju inte att anpassa de momenten till det digitala. Som

jag sade tidigare - det är en värld som inte, de stämmer inte överens. Det handlar om att möta

människor va och där är det ju möte med en skärm och det är ju inte det som ger mest om man nu

ska prata om, att upptäcka sitt känsloliv." - Respondent 4

Som tidigare nämnt fann vi respondenter som anser motsatsen och som visar ett engagemang

och en vilja att anskaffa sig kompetens för de tekniska verktygen. Dessa respondenter anser

även att en större teknisk kunskap skulle kunna ha en positiv inverkan på deras arbete med

onlineterapi;
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“ Det gör jag säkert (...)  jag tror absolut att jag saknar kompetens. Att det finns någon nyckel

i hur jag skulle kunna göra det bättre. Så det välkomnar jag ju, alltså om det skulle bli något

framöver. Någon kurs man kan hoppa på eller något liknande (...)  jag tror absolut inte jag är

alls vetande, utan jag har väl gjort learning by doing. Hoppat på tåget.” - Respondent 6

5.1.5 Vetenskaplig anknytning

Kategorin vetenskaplig anknytning undersöker i vilken utsträckning respondenterna förlitar

sig på evidens och vetenskaplig anknytning i sitt praktiska arbete, både vid behandling i det

fysiska rummet och digitalt. Majoriteten av respondenterna (6 av 8) anser att det finns en hög

vetenskaplig anknytning till sitt praktiska arbete i det fysiska rummet. Resterande

respondenter betonar snarare den kliniska erfarenheten som viktigast eller hävdar att

psykoterapi inte är mätbart. De respondenter som anser att det finns en hög vetenskaplig

anknytning till sitt praktiska arbete uppger att de förlitar sig både på sin specialistutbildning

och har en stor tillit till den forskning som praktiken grundar sig i. Generellt så anser

respondenterna att de i så stor utsträckning som möjligt arbetar utefter evidensbaserade

metoder vid behandling i det fysiska rummet. Respondent 3 uppger dock att den forskning

och evidens som finns inom psykoterapi är begränsad till mer specifika diagnoser och

lindrigare problematik, vilket hen anser inte speglar verkligheten inom psykiatrin.

Respondent 2 och 4 hävdar att psykoterapi som behandlingsform inte är direkt mätbart och

antyder att det är svårt att forska om, då terapi grundar sig i komplexa mänskliga möten.

Respondent 2 belyser skillnaden mellan behandlingsformerna KBT och PDT och hävdar att

det är svårare att forska om och finna evidens för PDT, då behandlingsformen innehåller

andra frågeställningar och processer. Respondenten anser att hens arbete är evidensbaserat

utifrån egna erfarenheter och evidensbaserad praktik snarare än genom forskning;

“ Det här är ju den eviga frågan så att säga. Jag skulle svara på det här så här: jag vet vad jag

gör, jag vet vad jag står för. Frågar du en person som jobbar med KBT eller, så skulle de vifta

bort det tror jag (...). Min handledare sa till mig alldeles i förra veckan tror jag att det är

mycket svårare att forska, alltså evidens, på den här formen av psykoterapi för den sträcker

sig över så lång tid och det är helt andra frågeställningar på något sätt helt andra processer.

(...). Så mitt personliga svar är att för mig är det evidens eftersom det skapas också evidens
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genom att jag ser vad som händer med de jag jobbar med och det skapar en tillit för mig att

jobba på det sättet med andra också”.  - Respondent 2

När det gäller digital behandlings vetenskapliga förankring, anser majoriteten av

respondenterna (5 av 8) att onlineterapi inte är tillräckligt evidensbaserad eller beforskad. Två

av respondenterna har dock en annan uppfattning. Respondent 5 menar att digital behandling

är vetenskapligt förankrat, men uppger ingen vidare förklaring till varför eller hur.

Respondent 6, uppger att hen inte har någon direkt uppfattning om evidensen för digital

behandling, vilket respondenten förklarar bottnar i okunskap inom området. Respondenterna

som anser att onlineterapi har en lägre vetenskaplig anknytning, uppger att det inte finns

tillräcklig med vetenskaplig forskning eller evidens för metoden. Respondent 8 uppger att det

finns en stor mängd pilotstudier om digital behandling som visar på positiva effekter, men att

det saknas forskning om långsiktiga effekter av onlineterapi. Respondent 7 uppger att det

finns mycket forskning om internetbaserad KBT, men belyser skillnaden mellan det och

onlineterapi via videolänk, som hen anser inte är lika beforskat. Respondenten uppger

följande;

“ Nej, men det är den ju inte. Alltså internet KBT finns det ju jätte, jättemycket forskning

kring men det är ju inte samma sak som digital behandling (onlineterapi). För att, vi har inte,

alltså det här tror jag gäller för de flesta av oss som bara var tvungna att skifta lite under covid

(...) vi försöker ju mest bara göra det som vi egentligen gör fast i ett format som är det här

(onlineterapi). Och det är väl ingen som har undersökt det ordentligt.”

- Respondent 7

5.2 Analys tema 1: kognitiva aspekter

Enligt Brante et al. (2019) karaktäriseras professioner delvis utifrån dess kognitiva aspekter,

som innefattar kompetens, kunskaper och förmågor som den professionella har förvärvat

genom utbildning och yrkeserfarenhet (Brante et al, 2019, s. 24-27). Att professionella får

möjlighet att utöva sina kognitiva attribut är därmed viktigt för en välfungerande profession

och bidrar till dess höga förtroende, legitimitet och status i samhället. Resultat och analys av

uppsatsens första tema tyder på att onlineterapi har förändrat psykologer och

pskykoterapeuters möjlighet att utöva sin kompetens och professionella yrkesroll. Därmed

indikerar resultatet av första temat att de kognitiva aspekterna av professionen har påverkats

och förändrats vid onlineterapi.
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Som presenterat i resultatavsnittet anser majoriteten av respondenterna att patientmötet och

relationen försvåras vid onlineterapi och leder till en större osäkerhet vid bedömning och

tolkning av patienten. Detta gäller särskilt tolkning av det icke-verbala, som bedömning av

finkänsliga nyanser, känslouttryck, kroppsspråk och utstrålning. Ett flertal av respondenterna

upplever därmed att en viktig del av sin kompetens går förlorad digitalt och att onlineterapi

har lett till begränsningar i utförandet av behandlingar och sitt professionella arbetssätt.

Resultatet tyder även på att behandlare som arbetar privat upplever sig mer trygga med

onlineterapi än de som arbetar med offentlig vård, eftersom offentlig vård generellt upplevs

behandla patienter med mer komplex problematik. Detta tyder på att respondenterna anser att

digital behandling är mer lämpligt för behandling av patienter med lindrigare problematik.

Samtidigt visar resultatet att ett fåtal respondenter anser att digital behandling har fungerat

överraskande bra och lett till positiva förändringar gällande nya arbetssätt och

behandlingsmetoder. Dessa hävdar att digitalisering leder till ytterligare kompetenser och

erfarenheter snarare än begränsningar och förlorad kompetens. Resultatet tyder dock på att en

övervägande majoriteten av respondenter upplever att digital behandling försvårar

möjligheten att utöva sin kompetens och professionella yrkesroll, vilket enligt Brante et al.

(2019) kan ses som en försvagning i professionaliteten.

Enligt Brante et al. (2019)  är professioner vetenskapsbaserade, vilket innebär att de bygger

på och tillämpar vetenskaplig kunskap. En välfungerande profession kännetecknas av att

vetenskaplig teori och praktik är integrerade med varandra. Resultatet av denna studie

indikerar att majoriteten av respondenterna generellt förlitat sig på evidens och den vetenskap

som finns om behandlingsmetoder och psykoterapi i sitt arbete i det fysiska rummet. Detta

stämmer överens med det Svensson och Svensson (2019) beskriver om psykologer och

psykoterapeuter, vilka betonar professionens vetenskapliga anknytning och därmed höga

professionalitet. Resultatet tyder dock på skillnader i den vetenskapliga anknytningen inom

olika terapiformer, där behandlare inom KBT generellt förlitat sig på vetenskaplig evidens i

högre grad än behandlare inom PDT. Gällande denna aspekt så påvisar därmed behandlare

inom KBT en högre grad av professionalitet utifrån Brantes et al. (2019) teori. Vid analys av

resultatet finns det mycket som tyder på att respondenterna upplever en lägre vetenskaplig

förankring till digitala metoder. Majoriteten av respondenterna anser att det saknas tillräcklig

forskning och evidens för onlineterapi, särskilt gällande långvariga effekter på patientens

välmående. Drygt hälften av respondenterna anser även att de saknar teknisk kompetens för

38



digital behandling. Detta tyder på att en ökad digitalisering riskerar att förändra och minska

professionaliteten inom kåren, då psykologer och psykoterapeuter inte anser sig arbeta utifrån

vetenskaplig kunskap och evidens. Sammanfattningsvis är svaret på uppsatsens första

frågeställning att psykologer och psykoterapeuter inte upplever samma möjlighet att utöva

hela sin kompetens och professionella yrkesroll vid onlineterapi i jämförelse med behandling

i det fysiska rummet. Resultatet antyder att professionens kognitiva aspekter - dess

vetenskapliga anknytning, kompetens och kunskap - förändras och till viss del försvagas vid

onlineterapi.

5.3 Tema 2: Sociala aspekter

Det andra temat avser att besvara uppsatsens andra frågeställning;

Hur upplever psykologer och psykoterapeuter att sociala aspekter av professionen har

förändrats med framväxten av onlineterapi?

De sociala aspekterna av professionen analyseras initialt utifrån de förutbestämda

kategorierna: Autonomi och diskretion, specialiserad och förberedande utbildning, förtroende

och tillit samt status. Vid kodning av materialet fann vi även kategorin professionens framtid

som relaterar till respondenternas uppfattning om risker och möjligheter för professionens

framtid och status. Därmed har kategorierna slagits ihop till professionens framtid och status.

5.3.1 Autonomi och diskretion

Vid kodning av materialet utifrån behandlarens upplevelse av sin autonomi och diskretion

fann vi huvudsakligen en hög upplevd autonomi bland samtliga respondenter. Samtliga

respondenter uppger att de inom ramen av socialstyrelsens riktlinjer och eventuell styrning

från chef eller ledning, upplever en stor frihet att anpassa sitt arbete och behandlingsmetoder

efter patienternas behov. Detta gäller framför allt vid behandling ansikte-mot-ansikte.

Respondent 5 beskriver följande;

“ Ja, det skulle jag säga. Jag försöker alltid anpassa utefter vad personen önskar för hjälp.

Baserar det på KBT och de teknikerna, men försöker alltid se utefter vad det är personen

önskar att ha hjälp med. Men jag har ju handledning, det har jag fortfarande även fast jag är

leggad, så om det liksom är någonting som jag är osäker på så kan jag fråga. Men min chef

hon har ju ingen insikt i hur vi jobbar, alls.”- Respondent 5
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I resultatet fann vi dock att majoriteten av respondenterna (6 av 8) upplever en begränsad

autonomi och diskretion i sitt arbete vid onlineterapi. Detta beror främst på tekniska faktorer,

som i allmänhet anses begränsa möjligheten att fritt välja behandlingsmetod och arbetssätt.

Exempelvis lyfter ett antal respondenter att PDT som behandlingsmetod eller behandling mot

fobier, är svårt att utföra vid onlineterapi. Respondent 5 som anser sig bli begränsad vid

digitalt behandling uppger följande;

"Jag skulle nog säga att jag blir begränsad (…) Många gånger kan det vara att man vill arbeta

med att fylla i ett formulär. Säg att jag ska göra en ADHD screening, autism screening eller

vad som helst, så jobbar jag mycket med formulär. Jag har inte löst hur man skickar det

iallafall (...) Så det kan vara lite svårare."- Respondent 5

Två av respondenterna har en annan uppfattning, varav respondent 1 upplever likvärdig

autonomi vid digital behandling och respondent 2 upplever en ökad autonomi och större

flexibilitet vid digital behandling. Respondent 2 förklarar;

“Jag jobbar nu i min bostad, och det händer ju att jag får ett meddelande: “Har du tid med ett

extra samtal idag?” Och då kan jag ta det, så jag har ju fått en ökad flexibilitet (...) Så på ett

sätt flexibilitet och tillgänglighet har blivit större.” - Respondent 2

5.3.2 Specialiserad och förberedande utbildning

Vid kodning av materialet fann vi att samtliga respondenter i hög grad förlitar sig på sin

specialistutbildning, men även på praktisk och klinisk erfarenhet. Två av respondenterna

uppger däremot att kunskapen från deras specialistutbildning inte alltid är anpassad till

verkligheten, framför allt gällande patienter med mer komplicerad problematik. Flera av

respondenterna anger att den kompetens de förlitar sig på är en kombination av vetenskap,

utbildning och erfarenhet. Respondent 5 förklarar;

“Vi vill ju jobba evidensbaserat, utifrån det vi har läst oss, men jag skulle säga att

utbildningen inte riktigt är anpassad efter verkligheten (...) jag baserar ju allt jag jobbar med

på från utbildningen, men jag har lärt mig jätte, jättemycket under tiden jag har jobbat - men

jag tycker jag har en god grund att stå på från utbildning” - Respondent 5

Vid kodning av materialet fann vi att ingen av respondenterna har fått utbildning inom digital

behandling eller onlineterapi under sin specialistutbildning. Majoriteten av respondenterna (7
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av 8) nämner att övergången till digital behandling skedde plötsligt på grund av Covid-19

pandemin och att det därför inte var aktuellt med utbildning. Hälften av respondenterna lyfter

även att digital behandling inte var aktuellt på den tiden som de genomgick sin

specialistutbildning. Samtliga respondenter upplever att de inte har fått tillräcklig utbildning

eller introduktion till digitala behandlingsmetoder från vare sig utbildning eller arbetsgivare.

Respondent 3 uppger följande:

“Nej absolut inte (skratt). Såhär, de (universitet) slängde in typ ett seminarium och en

föreläsning när pandemin kom, som såklart gjorde mer än ingenting, men man var ju absolut

inte förberedd på det.” - Respondent 3

Likaså poängterar respondent 8 att hen saknar kunskap inom digital behandling och fått söka

information på egen hand;

“Nej. det skulle jag inte säga. (...) Jag har ju själv då kanske snarare tagit del av

internetbaserad, och läst på lite grann och kollat lite på forskning och fått lite tips och sådär

men inte min utbildning nej.”- Respondent 8

5.3.3 Förtroende och tillit

Under kodningen av materialet fann vi att samtliga respondenter förutom en, upplever stort

förtroende och tillit till sin profession från allmänheten och patienter. Respondenterna

uppfattar allmänhetens förtroende genom att det finns ett stort intresse för professionen och

att allmänheten värdesätter psykologer och psykoterapeuers kompetens och åsikter - bland

annat visar sig detta i psykologers medverkan i mediala och offentliga sammanhang.

Respondent 7 uppger att det finns ett högre förtroende för psykologer idag än för 30 år sedan,

eftersom att mer forskning och evidens inom området har gett professionen starkare

legitimitet. Respondent 2, som verkar inom PDT, upplever ibland ett skeptiskt bemötande

från allmänheten och att det finns en felaktig bild av psykodynamisk psykoterapi som

“navelskåderi”. Hen uppger att patienter som tidigare fått hjälp via offentlig vård och KBT,

ibland är tveksamma till PDT eftersom behandlingsmetoderna skiljer sig åt. Hälften av

respondenterna återger att förtroendet från patienterna generellt uttrycks genom tacksamhet

och det faktum att patienter vågar lita på och öppna upp sig till behandlaren. Respondent 5

upplever dock att hens professionella kompetens ibland ifrågasätts på grund av sin ålder,
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speciellt från äldre patienter.  Respondent 6 uppger att hen ibland upplever en överdriven

tilltro och förtroende till professionen från patienter;

“Ja. Det gör jag, och ibland kanske lite överdriven tilltro. Att de inte frågar vem jag är, eller

jag presenterar mig ju alltid, men om vilken utbildning och så vidare. (...) Och också ibland

att jag ska kunna läsa tankar eller liknande utan det handlar ju om ett gemensamt arbete. Så

ibland kan det finnas en övertro men det är ju också kanske om man inte har gått i terapi så

vet man ju inte heller vad det går ut på. (...).”- Respondent 6

I materialet fann vi att majoriteten av respondenterna (6 av 8) inte upplever någon skillnad i

förtroende och tillit vid onlineterapi, varken från allmänheten eller patienternas håll.

Merparten av respondenterna uppger däremot att digital behandling oftast sker till följd av

förfrågan eller önskemål från patienternas håll. Respondent 7 hävdar att hen aldrig startat upp

behandlingar digitalt och vet därmed inte hur förtroendet skulle påverkas om hen som

behandlare påbörjade onlineterapi. Respondent 2 uppger däremot att hen initialt upplevde

motstånd och förlorad tillit från patienternas håll vid övergången till onlineterapi;

“För min del var det patienternas motstånd (...) Så jag berättade för de jag jobbade med ett

halvår innan att jag kommer att förändra min verksamhet till att vara enbart digital så att de

skulle ha tid på sig. Men det mötte ganska, för vissa sorg för vissa ilska och ett motstånd. Men

vi jobbade liksom med det under det halvåret och jag kan förvånande tycka att de som hade

svårast för det, att det fungerar väldigt väl (...)” -Respondent 2

Tre av respondenterna lyfter en oro för att en ökad digitalisering inte ska ta hänsyn till

patienters komplexitet och riskerar att dessa får sämre hjälp och vård. Respondent 8 tror att

detta skulle påverka förtroendet och tilliten till professionen negativt. Hen förklarar;

“Jag är rädd för är att man ska hamna i ett läge där man säger så här, bra nu får alla det

(digital behandling). Och så är vi där igen och tror att alla människor är lika vilket de ju långt

ifrån är. Och det är väldigt få jag träffar som kommer in och säger såhär- “jag är lite rädd för

spindlar och jag behöver lite hjälp att hantera det så att jag kan gå ner i källaren” (...). Jag tror

att då tar man inte hänsyn till komplexiteten. (...) och det tror jag är en risk. För då tror jag att

det finns en risk att vi urholkar förtroendet för psykologer och psykoterapeuter.” - Respondent

8
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5.3.4 Professionens framtid och status

Ett mönster som hittades vid kodning av materialet var oron för att viss kompetens och andra

färdigheter ska urholkas och gå förlorade vid en ökning av onlineterapi. Respondent 3 lyfter

att psykologers kompetens riskerar att urvattnas, då en ökad tillgänglighet av terapi kan leda

till att patienter som egentligen inte är i behov av vård tar upp mer av professionens tid, som

därmed inte får nyttja sin specialistkompetens. Respondent 4 är orolig för att den genuina

kompetensen i att möta människor riskerar att urholkas och att yrkets kompetens blir

förflackat vid ökad onlineterapi. Respondent 7 betonar risken för att det terapeutiska

hantverket och färdigheter som utvecklas med erfarenhet kan gå förlorat om allt fler

psykologer och studenter är mer verksamma digitalt:

“ Att sådana här färdigheter som vi utvecklar, som vi kanske inte alltid fullt ut förstår att vi

utvecklar. Det har vi ju kanske då, som jag menar det här med att sitta och vrida på fötter och

händer, ja men det har väl ändå tagits upp i en handledning (...) Men om vi nu säger att det

börjar spruta ut generationer psykologer som inte ens lär sig att titta på de där grejerna, så

kommer ju inte de att fråga det när dem är handledare. Och helt plötsligt så kanske sådana där

färdigheter som är, det jag menar med terapuetiskt hantverk, som bara såhär försvinner (...)

Det är mardrömsscenario som jag spelar upp nu, såklart.” - Respondent 7

Respondent 4 går längre än så och hävdar att digitaliseringen är ett hot mot professionens

existens. Hen är orolig för att psykologers kompetens kommer ersättas av datorer och att

psykoterapin blir helt digitaliserad. Hen beskriver;

“ (...)  jag tror att vi har en tendens att anpassa oss till teknik. Och inte bara det här med

digitalisering, utan vi anpassar oss och på det sättet kan man säga att digitalisering också styr

oss (...) Och jag har ju läst om skräckexempel där man använder just det digitala, det gör man

ju i väldigt stor utsträckning numera (...) Jag kan se sånt, att man tror att man kan ersätta

mänsklig kontakt med datorbearbetning.” - Respondent 4

Detta är något inte alla håller med om. Respondent 2 upplever inte något hot mot

professionen eller sin kompetens. Hen beskriver följande;

“ (...) jag upplever inte att det finns något hot mot yrkeskåren. Men jag kan ha fel, det kanske

är min personliga bild (...) vissa klarar inte tekniken (...) så att, ja om man inte kan tänka sig

digitalt - då känner man ju sig möjligtvis hotad (...) och det har jag all respekt för, men det
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intressanta här är att den praktiska verkligheten visar att det finns ett behov och det finns ett

önskemål.” - Respondent 2

Status

När det gäller professionens status vid en framtida ökning av digital behandling, fann vi tre

olika mönster i materialet. De som ser en möjlighet till ökad status för professionen, de som

ser en risk för minskad status och de som är osäkra på förändringens riktning eller tror att

statusen förblir oförändrad. När det gäller möjlighet till ökad status så belyser respondent 1

att digitaliseringen innebär en större mätbarhet och möjlighet till evidens, vilket kan leda till

en högre tilltro och status till professionen. Respondent 2 anser att statusen inte bör minska då

man inte förlorar någon kompetens, utan snarare innebär en utökad kompetens inom det

digitala - vilket kan öka statusen. Respondent 4 är inne på samma spår och tror att statusen

eventuellt kan öka då psykologer och psykoterapeuter får mer digitaliserad kompetens, vilket

hen anser är statusgivande i samhället. Respondent 3 tror att statusen har möjlighet att öka på

grund av högre tillgänglighet och att fler börjar gå i terapi.

Fyra respondenter lyfter tvärtemot att en ökad digitalisering riskerar att minska professionens

status. Respondent 8 tror att det finns en risk att statusen minskar om tilltron till digital

behandling dramatiskt ökar. Hen är oroad för att anonymiteten på nätet kan leda till att

behandlare tar mindre ansvar och inte levererar samma kvalitet, vilket riskerar att urholka

tilltron till kåren. Respondent 7 tror liknande att statusen och trovärdigheten för professionen

kan påverkas negativt om onlineterapi ökar markant, eftersom hen tror att det finns en risk att

resultaten då försämras. Respondent 5 uppger att hen redan upplever ett förakt inom kåren för

de som arbetar för digital vårdgivare, eftersom det finns en bild av att dessa arbetar med

“enklare” patienter och skickar mer komplicerade fall vidare till den offentliga primärvården.

Respondent 5 beskriver;

“Nu kanske jag säger något jag inte borde men, generellt (...)  tror jag inom kåren (...)  att när

man tänker Kry eller Mindler och det, att det som pratas på vårdcentralen är att de tar dem

lätta patienterna och sen när de känner den här patienten orkar vi inte med, då skickar dem det

till vårdcentralen. Så att på så sätt kan det vara så att, det är min uppfattning hur det lite pratas

när Kry och de kom, så har man nog tänkt att jobbar man med Kry så är det - det har ansetts

som lite lägre status tror jag” - Respondent 5
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Respondent 5 fortsätter dock sitt resonemang med att om fler börjar arbeta mer digitalt och

det blir mer normativt, så lär statusen förbli oförändrad. Respondent 6 anser detsamma, att

statusen eventuellt sjunker i en övergångsperiod men att digital behandling kommer bli så

pass normaliserat att statusen för professionen förblir hög. Respondent 6 förklarar;

“Det kanske finns en rädsla mer hos psykoterapeuter och psykologer att statusen ska liksom

minska. Men ja, jag tänker att det kommer vara införlivat i våra lemmar, det här med

onlineterapier eller att vi har det digitalt och nära till hands, telefon, internet och det här. Jag

tror att det är ett nytt rum bara och möte.” - Respondent 6

5.4. Analys tema 2: sociala aspekter

Tema 2: sociala aspekter syftar till att besvara uppsatsens andra frågeställning: Hur

psykologer och psykoterapeuter upplever att sociala aspekter av professionen har förändrats

med framväxten av onlineterapi. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna upplever

att de sociala attribut av professionen som undersökts i uppsatsen, förändras eller riskerar att

förändras vid digital behandling. Enligt Brante et al. (2019) präglas professioner av sociala

aspekter som utgör det ramverk som professionella verkar i och som påverkas av externa

faktorer och styrningar (Brante et al, 2019, s. 25-26). Resultatet av denna studie visar att

professionens sociala aspekter upplevs ha förändrats med framväxten av onlineterapi, vilket

utifrån Brantes et al. (2019) teori skulle kunna förstås som en externt påverkande faktor.

Brante et al. (2019) hävdar att hög autonomi och diskretion är sociala attribut som tyder på en

hög grad av professionalitet (Brante et al, 2019, s. 25-26) När det gäller respondenternas

upplevelse indikerar resultatet att samtliga respondenter upplever en hög grad av

självständighet och autonomi vid behandling i det fysiska rummet. Majoriteten av

respondenterna anser att sin autonomi och diskretion begränsas vid digital behandling,

eftersom de inte har samma möjlighet att fritt välja arbetssätt och behandlingsmetod. Istället

vittnar ett flertal respondenter att de måste anpassa  sitt arbete och blir mer styrda av

tekniken. En del respondenter hävdar till och med att vissa behandlingsformer inte går att

utföra digitalt, som exempelvis PDT eller fobibehandling. Ett mindre antal respondenter

hävdar dock tvärtom att onlineterapi har ökat deras autonomi, då det innebär en större

flexibilitet i arbetet. Att majoriteten av respondenterna upplever minskad autonomi i sitt

arbete vid onlineterapi tyder på en eventuell försvagning av detta sociala attribut vid digital

behandling.
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Enligt Brante et al. (2019) karaktäriseras professionella även av en lång akademisk och

specialiserad utbildning, där vetenskaplig kunskap och praktik sammanflätas. Därmed

tenderar professionella att till stor grad förlita sig på sin akademiska utbildning och grund i

sitt praktiska arbete. Resultatet visar att samtliga respondenter är specialistutbildade och

legitimerade, vilket vittnar om en hög professionalitet. Majoriteten uppger även att de förlitar

sig på sin utbildning och dess vetenskapliga grund i sitt praktiska yrkesliv. Däremot upplever

samtliga respondenter att de inte fått tillräcklig utbildning eller introduktion för onlineterapi,

vare sig på universitet eller av arbetsgivare. Detta tyder på att respondenterna inte anser sig

ha utbildning eller kompetens nog för att utföra onlineterapi, vilket strider mot Brantes et al.

(2019) karaktärisering av en profession.

Ytterligare en central aspekt av professioner enligt Brante et al. (2019) är att de innehar ett

stort förtroendekapital från allmänheten. Professionella yrken anses generellt ha ett högt

samhälleligt värde och ansvar, vilket kräver tillit och förtroende från allmänheten för att vara

välfungerande (Svensson & Svensson,  2019b, s. 27). Resultatet av analysen visar att

samtliga respondenter generellt upplever en hög grad av förtroende och tillit till professionen

från allmänheten. De flesta respondenter upplever ingen skillnad i förtroendet från patienter

vid onlineterapi i jämförelse med behandling ansikte-mot-ansikte. Däremot upplevde en

respondent visst motstånd och en tillfällig förtroendeminskning från patienter vid övergången

till digital behandling.  Utöver detta är det flera respondenter som tror att en framtida ökning

av onlineterapi riskerar att påverka professionens förtroende negativt. Dessa hävdar att en

ökad digitalisering av terapi riskerar att försämra vårdkvaliteten, vilket kan urholka

professionens höga förtroende från allmänheten och patienter. Resultatet tyder därmed på att

vissa respondenter anser att en ökning av onlineterapi riskerar att försvaga yrkeskårens

förtroendekapital och professionalitet.

Enligt Brante et al. (2019) kännetecknas professioner generellt av hög status och prestige i

samhället, vilket de generellt uppnår genom att allmänheten i stor utsträckning har förtroende

och tillit till professionellas kompetens och expertis. Resultatet tyder på att ungefär hälften av

respondenterna anser att det finns en risk att vissa av professionens kompetenser och

färdigheter kan gå förlorade eller urholkas vid en ökning av onlineterapi. Dessa respondenter

tror generellt att professionens status därmed riskerar att minska vid en framtida ökning av

digital behandling, vilket eventuellt skulle innebära en försvagning av kårens professionalitet.

Andra hälften av respondenterna anser tvärtemot att en ökning av onlineterapi kan leda till en
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förhöjd status eller att statusen förblir oförändrad. Analysen tyder därmed på ett blandat

resultat när det gäller respondenternas upplevelse av status som socialt attribut av

professionen. Även när det gäller professionens framtid är uppfattningen bland

respondenterna splittrad. Vissa respondenter är oroade för att en ökad digitalisering av

terapautisk behandling innebär ett hot mot professionens kompetens, färdigheter och rentav

dess överlevnad. Andra respondenter anser att denna rädsla inte är realistisk, utan är mer

kritiska till dem inom kåren som upplever teknik och digitalisering som ett hot. Istället anses

digitalisering och onlineterapi vara en möjlighet till ökad tillgänglighet för alla patientgrupper

och leda till ett mer flexibelt och evidensbaserat arbetssätt för behandlare - vilket skulle

innebära en högre grad av professionalitet.

6. Avslutande diskussion
Resultatdiskussion

Syftet för denna uppsats har varit att undersöka om psykologer och psykoterapeuter upplever

att framväxten av onlineterapi har förändrat deras förutsättningar att utöva sin kompetens och

professionella yrkesroll. Uppsatsen har avsett att undersöka om framväxten av onlineterapi

förändrat eller påverkat centrala aspekter och attribut av professionen. Följande

frågeställningar har behandlats: 1. Hur har framväxten av onlineterapi förändrat psykologers

och psykoterapeuters möjlighet att utöva sin kompetens och professionell  yrkesroll? och 2.

Hur upplever psykologer och psykoterapeuter att sociala aspekter av professionen har

förändrats med framväxten av onlineterapi? När det gäller uppsatsens första frågeställning

indikerar studiens resultat och analys på att onlineterapi som fenomen påverkar och förändrar

professionens möjlighet att utöva sin kompetens och professionella yrkesroll. Majoriteten av

respondenterna upplever att digital behandling begränsar centrala utmärkande egenskaper hos

professionen - som patientmötet och relationen, tolkning och bedömningsförmåga, arbetssätt

och behandlingsmetoder samt praktikens vetenskapliga förankring. Utifrån uppsatsens

teoretiska ramverk enligt Brante et al. (2019), tyder detta med andra ord på att professionen

upplever en förändring och delvis försämring av de kognitiva aspekter som karaktäriserar en

profession vid digital behandling.

När det gäller uppsatsens andra frågeställning tyder resultatet på att de sociala aspekterna

som undersökts i studien, även tycks påverkas och förändras vid onlineterapi, åtminstone

enligt respondenternas upplevelse. Det ska dock betonas att respondenternas upplevelser
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skiljer sig åt, därmed är det svårt att generalisera resultatet. Vissa respondenter uttryckte en

generellt positiv inställning till en ökad digitalisering och betonade dess möjligheter, medan

andra var mer kritiska och såg digitaliseringen mer som ett hot mot professionen. Samtliga

respondenter lyfte både positiva och negativa aspekter med onlineterapi, men i olika hög grad

och med olika betoningar. Sammanfattningsvis tyder resultatet av studien dock på att digital

behandling onekligen förändrat majoriteten av respondenternas möjlighet att utöva sin

kompetens och yrkesroll, samt påverkat upplevelsen av sin professionella autonomi och

diskretion i arbetet, förtroende och tillit från allmänheten samt status i samhället. Utifrån

Brantes et al. (2019) karaktärisering av professioner utifrån kognitiva och sociala aspekter,

tyder resultatet på att en ökad digitalisering eventuellt skulle kunna leda till en lägre grad av

professionalitet i framtiden, åtminstone utifrån vissa attribut och perspektiv. Därmed

indikerar resultatet på att det finns en koppling mellan professionalitet och digitalisering som

är intressant att studera.

Denna studie fyller även till viss del de kunskapsluckor som återfunnits i tidigare forskning

om onlineterapi och digital behandling. Som betonat av flera forskare i avsnittet om tidigare

forskning (2.2), så utgår majoriteten av studier om onlineterapi från patientens perspektiv,

därav finns det ett stort behov av studier som utgår från professionens upplevelser, särskilt i

en svensk kontext (Aafjes Van Door et al, 2021; Berger, 2017; Simpson et al, 2021).

Detsamma gäller studier om videoterapi, där det finns stora luckor att fylla då forskningen är

begränsad i kvantitet (Berger, 2017, Smith et al, 2022). Denna uppsats har därmed bidragit till

att fylla dessa kunskapsluckor, eftersom dess syfte har varit att undersöka behandlarnas egna

upplevelser av onlineterapi/videoterapi.

Uppsatsens resultat stämmer till stor del överens med tidigare forskningsresultat. Exempelvis

finner denna uppsats att majoriteten av behandlare upplever begränsningar i patientrelationen

och en större osäkerhet i sin professionella bedömning och kompetens vid onlineterapi, vilket

även Aafjes-van Door et al (2021) finner i sin studie. Simpson et al (2021) finner, liksom

denna uppsats, att få psykologer eller psykoterapeuter har utbildats eller fått tillräckligt med

träning för onlineterapi. Författarna hävdar att detta kan vara en orsak till behandlares mer

kritiska inställning och upplevelse av digital behandling, vilket vi anser är en analys värd att

forska vidare om. Uppsatsens resultat tyder även på att det finns en viss skillnad i upplevelsen

av onlineterapi mellan behandlare som arbetar privat eller offentligt för regionen. Liksom

Van dale et al (2022) finner i deras enkätstudie, tyder uppsatsens resultat på att respondenter
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som arbetar på en privat mottagning eller är privatpraktiserande, generellt är mer positiva till

utvecklingen av onlineterapi än behandlare inom primärvården eller psykiatrin. Som vissa

respondenter i studien betonat, kan detta bero på att privata mottagningar generellt behandlar

patienter med mindre komplex problematik i jämförelse med den offentliga vården. Detta

tyder på att patienters komplexitet samt arbetsplatsens organisatoriska form kan vara en

bidragande faktor till hur behandlare upplever onlineterapi. Detta är något som vi anser att

framtida studier på ämnet bör undersöka närmare.

Ett intressant tema som inte inkluderades i studiens resultat, var att flera respondenter lyfte en

oro över att politiker, regionens och företags önskan om effektivisering av vården ska gå ut

över vårdkvaliteten, i detta fall kvaliteten av terapeutisk behandling. Detta knyter an till det

som Svensson och Johansson (2019) beskriver under avsnittet tidigare forskning, där de

hävdar att samhällsutvecklingen med en mer nyliberal politisk agenda och införande av New

Public Management (NPM), har lett till att offentlig verksamhet präglas mer av

kostnadseffektivitet, marknadskonkurrens och mer kontrollerande styrningsformer av

anställda (Svensson & Svensson, 2019, s. 61- 64). Författarna hävdar att professionella därav

får mindre autonomi över sitt arbete. Detta perspektiv av digital behandling och onlineterapi

som ett verktyg för effektivisering, är ett intressant perspektiv att undersöka i framtida

studier. Ett annat tema som är intressant för framtida studier, är att uppsatsens resultat tyder

på skillnader i upplevelse av onlineterapi mellan behandlare inom KBT och behandlare inom

PDT. Resultatet indikerar att respondenterna upplever KBT som mer lämpligt för digital

behandling än PDT. Därmed kan inställningen och acceptansen till digital behandling skilja

sig mellan behandlare inom de olika terapeutiska inriktningar. Även detta är något för

framtida studier att vidare undersöka.

Metoddiskussion

Denna uppsats har innefattat en del begränsningar som framtida forskning bör ha i beaktning.

En kritik som kan riktas mot studien är dess urval av respondenter. Som beskrivet är

majoriteten av respondenterna medlemmar i två föreningar, vilket skulle kunna ha en

inverkan på deras åsikter och inställning till onlineterapi och därmed leda till ett snedvridet

resultat. Vidare forskning bör därför tillämpa ett urval med fler och större variation av

respondenter för att generera ett mer representativt resultat. Denna uppsats har även valt att

inte skilja på psykologer och psykoterapeuter som professioner, vilken är en ytterligare kritisk

dimension av urvalet och uppsatsens tillförlighet. Detta är något framtida studier har
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möjlighet att undersöka vidare. Exempelvis hade det varit intressant att undersöka om det

finns några skillnader mellan psykologprofessionen och psykoterapeutprofessionens

upplevelser av onlineterapi, vilket denna uppsats inte har avsett att undersöka.

På grund av tidsbrist har denna uppsats krävt fler avgränsningar, bland annat gällande

studiens metodval och teoretiska tillämpning. Gällande metodvalet har uppsatsen endast

tillämpat kvalitativ intervjumetod, då uppsatsens syfte varit att undersöka behandlarnas egna

upplevelser. Kvalitativ metod har dock sina begränsningar, då resultatet inte kan generaliseras

med tanke på urvalets storlek. För att uppnå ett mer representativt resultat i vidare forskning

skulle därmed en kombination av kvantitativa metoder, som enkätundersökning, tillsammans

med kvalitativ intervjumetod vara intressant. På grund av tidsbrist avgränsades även de

sociala aspekter som karaktäriserar en profession enligt Brante et al. (2019) i uppsatsens

analys. Därav finns ett särskilt behov för framtida forskning att undersöka samtliga sociala

attribut och därmed fånga in helheten av Brantes et al. (2019) teoretiska ramverk vid analys

om professionalitet.
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Bilaga 1. Intervjuguide

Innan intervjun börjar: informera om uppsatsens syfte, se om intervjupersonen har några
frågor innan intervjun börjar. Fråga om intervjupersonen godkänner ljudinspelning. Gå
igenom samtycke för intervju.

Inledande frågor

Fråga 1: Är du utbildad och legitimerad psykolog/psykoterapeut?

Fråga 2: Hur länge har du arbetat som psykolog/psykoterapeut? (Berätta lite om din
yrkesroll)

Fråga 3: Inom vilken/vilka teraputiska inriktningar och behandlingsområden är du verksam?

Fråga 4: Är du verksam inom landstinget, kommun, företag-och organisation eller
privatpraktiserande?

Förhållande till professionen

Fråga 5a: I hur hög grad förlitar du dig på din utbildning och vetenskapliga grund i ditt
praktiska/vardagliga arbete?

Fråga 5b: Anser du att ditt praktiska behandlingsarbete är evidensbaserat och vetenskapligt
grundat?

Fråga 6: Upplever du en hög grad av förtroende och tillit till din profession som
psykolog/psykoterapeut från allmänheten?

Fråga 7: Upplever du att du har stor möjlighet att själv styra över dina arbetsuppgifter och
behandlingsmetoder?

Upplevelser av digitalisering

Fråga 8: När och varför började du arbetar med digital behandling och onlineterapi?

Fråga 9: Hur skiljer sig arbetet med teraputiskt behandling digitalt jämfört med “traditionell
” behandling face-to-face?

Fråga 10: Hur förändrar du ditt arbetssätt eller behandlingsmetod vid onlineterapi jämfört
med behandling “face-to-face”? På vilket sätt?

Fråga 11 : Vad upplever du för svårigheter med onlineterapi i förhållande till fysisk
behandling?
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Fråga 12: Vad upplever du är bra med onlineterapi?

Kognitiva aspekter

Fråga 13a: Har din utbildning förberett dig tillräckligt för digitalt arbete och behandling?

Fråga 13b: Anser du att den digitala arbetsmetoden är vetenskapligt grundad?

Fråga 14: Upplever du att du får möjlighet att utöva din kompetens och yrkesroll vid digital
behandling på samma sätt som vid behandling i det fysiska rummet?

Fråga 15: Upplever du dig trygg i din professionella bedömningsförmåga vid digital
behandling/online-terapi?

Fråga 16: Anser du att du saknar någon kunskap/kompetens för digital behandling?

Fråga 17: Fick du någon utbildning eller stöttning av arbetsgivare/kollegor/förbund vid
övergången till digital behandling?

Sociala aspekter
Fråga 18: Vad är dina tankar och åsikter kring en ökning av digitala terapimetoder i
framtiden?

Fråga 19: Vad tror du att ökad digitalisering inom psykoterapi har för effekter på yrket och
för professionen?

Fråga 20: Upplever du någon skillnad i förtroendet och tilliten av din kompetens som
psykolog vid digital behandling?

Fråga 21: Upplever du att du har lika stor möjlighet att själv styra över dina arbetsuppgifter
och behandlingsmetoder digitalt/som vid traditionell behandling?

Fråga 22: Tror du att en ökad digitalisering av psykologprofessionen kan påverka dess
status?

Avslutande: Finns det något mer du vill säga innan vi avslutar intervjun?

Efter intervju: Fråga hur intervjupersonen upplevde intervjun. Tacka för medverkan.
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Bilaga 2: Blankett för deklarering av arbetsinsats

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Tidigare forskning

Författare 1: 30 % Författare 2: 70 %

Teorikapitel

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %

Metodkapitel

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,
transkribering)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Diskussionskapitel

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Bilagor

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Genomläsning av färdigt manus/korrektur

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %
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Ort, Datum Ort, Datum

Stockholm, 30/12 2022 Stockholm, 30/12 2022

Författare 1 Författare 2

Nathalie Eriksson Signe Isbäck
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