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Abstract 

The purpose of this study was dual. First, I aimed to examine primary care counsellors’ attitudes 

towards Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Socialstyrelsen’s recommendation that CBT 

should be the main treatment option for depression and anxiety disorders. Second, I aimed to explore 

the counsellors’ discretion in their daily work and whether these recommendations limit their 

discretion. I have chosen Michael Lipsky’s (1980) street- level bureaucrats theory and discretion 

theory by Kerstin Svensson, Eva Johnsson & Leili Laanemets (2008). I conducted the study by 

doing semi-structured interviews with five primary care counsellors, two of whom are also CBT-

therapists. The study showed that primary care counsellors have an overall positive view on CBT. 

Counsellors who are not CBT-therapists are critical towards some parts of it at the same time as they 

implement other parts in their counselling. CBT-therapists feel that Socialstyrelsen’s 

recommendations support and validate their work, while the other three counsellors don’t think that 

the recommendations set limits on their discretion or put pressure on them in any way. The study 

also shows that the counsellors have a wide discretion and that they are free to shape their work in 

accordance to their knowledge and assessment. Conclusion: primary care counsellors rely upon their 

knowledge and skills when they choose therapeutic methods and they have a large amount of 

autonomy in their work.                

 

Keywords: primary care counsellor, discretion, CBT, Socialstyrelsen, depression, anxiety, 

knowledge, autonomy, health care, primary care, social work, human service.  
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Förord  

Jag tillägnar denna skrift min underbara familj som har stöttat och hjälpt mig under den långa 

processen. Utan er hade jag aldrig blivit klar. Spasibo!  

 

Tack, alla kuratorer som har offrat er dyrbara tid och ställt upp för mig! Jag är också tacksam för er 

tillit som jag tagit på största allvar.   

 

Jag vill tacka min handledare Lars som har åtagit sig den jobbiga uppgiften i sista minuten, när jag 

vara nära att förlora hoppet om att bli klar.  
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1. INLEDNING 

1.1. PROBLEMFORMULERING 

Våren 2010 publicerade Socialstyrelsen Sveriges första Nationella riktlinjer för vård vid depression 

och ångestsyndrom. Syftet med riktlinjerna är att människor som lider av depression och ångest ska 

erbjudas effektiva behandlingsmetoder. Socialstyrelsens mål är att landsting och regioner ska ta stöd 

i riktlinjerna för att styra hälso- och sjukvården genom prioriteringar. För att människor med 

depression och ångest ska kunna erbjudas effektiv behandling, lyfter Socialstyrelsen fram 

evidensbaserade metoder. För att uppfylla detta krav, säger Socialstyrelsen att man måste öka 

tillgängligheten av psykologiska behandlingsmetoder, speciellt kognitiv beteendeterapi – KBT. 

Socialstyrelsens rekommendation är att KBT ska användas i nästan alla lindriga till medelsvåra fall 

av depression och ångest, eftersom de menar att metoden är evidensbaserad och att forskningen ska 

ha visat att den är mycket effektiv vid behandling av dessa tillstånd. I riktlinjerna finns också 

rekommendationer om vilka behandlingsmetoder hälso- och sjukvården inte ska använda. 

Riktlinjerna inbegriper hela vårdkedjan men fokus ligger på primärvården eftersom det är där de 

flesta personer med depression och ångest söker hjälp. 

  

När Socialstyrelsen kom ut med de preliminära riktlinjerna våren 2009 fick de stark kritik av 

företrädarna för andra psykoterapeutiska skolorna, främst den psykodynamiska, och av psykiatrerna, 

som förespråkar psykofarmaka som den huvudsakliga behandlingen vid depression. Kritiken 

riktades mest till rekommendationen om KBT som den huvudsakliga behandlingsformen. Samtidigt 

var många positiva och välkomnade Socialstyrelsen rekommendationer. Patient- och 

anhöriggrupperna var mycket positiva. En livlig diskussion startades, och den pågår än idag. 

 

När jag satte mig in i debatten väcktes mitt intresse av vad de som är verksamma inom hälso- och 

sjukvården tyckte om riktlinjerna. Jag var främst intresserad av primärvården eftersom tyngdpunkten 

i riktlinjerna ligger just där. Av de många yrkesgrupperna som är verksamma inom primärvården 

valde jag att undersöka kuratorer, eftersom studien då skulle bli mer relevant för mig som 

socionomstuderande. Jag ville undersöka, dels hur kuratorerna ställer sig till själva 

behandlingsmetoden KBT, dels hur de ställer sig till Socialstyrelsens riktlinjer. Jag ville också 

undersöka om dessa riktlinjer påverkar kuratorernas handlingsutrymme, dvs. om de på något sätt 

begränsar det.  
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1.2. SYFTE  

Att i en explorativ studie undersöka hur vårdcentralskuratorer i Skåne ställer sig till KBT, och till 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, samt att undersöka hur kuratorer upplever sitt 

handlingsutrymme och om riktlinjerna begränsar det.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR  

1. På vilket sätt använder sig kuratorerna av KBT? 

2. Hur förhåller sig kuratorerna till Socialstyrelsens nationella riktlinjer? 

3. Hur upplever kuratorerna sitt handlingsutrymme? 

4. Tycker kuratorerna att Socialstyrelsens riktlinjer påverkar deras handlingsutrymme?  

5. Om ja/nej – vad kan det bero på?  

 

2. BAKGRUND 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom behandlingsmetoden KBT, Socialstyrelsens riktlinjer 

och diskussionen som de har gett upphov till.   

 

2.1.  KBT  

2.1.1. HISTORIKEN 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har sina rötter i den klassiska behaviorismen, men har sedan dess 

genomgått tre utvecklingsfaser där den har modifierats och kompletterats med inslag av andra teorier 

och terapiformer. Inom KBT har man utvecklat behandlingsmetoder för olika typer av problem 

(Kåver 2006).    

 

Behaviorismen utvecklades som ett svar på Freuds psykoanalys. Behaviorismens förgrundsgestalter 

Pavlov och Skinner kunde genom systematiska experiment påvisa att människors beteende och 

inlärning styrdes av yttre stimuli. På 1950- och 1960-talen utvecklades beteendeterapin – BT. Här 

utgick man ifrån att psykiskt lidande var ett resultat av felinlärning och oändamålsenligt beteende 

(ibid.).  
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På 1970-talet började man inse att den behavioristiska modellen var alltför förenklad. För att förstå 

människors beteenden måste man studera tankar och kognitioner. Det var så kognitiva terapin – KT 

– utvecklades. Nu ansåg man att psykiska störningar berodde på felaktiga 

informationsbearbetningar, vilka skapade irrationella tanke- och beteendesätt.  Målet för KT var att 

förändra patientens negativa tankemönster. Under 1980-talet förenades BT och KT. BT tog till sig 

den kognitiva modellen och BT- terapeuter började kallas för KBT- terapeuter (ibid.).  

 

Den tredje fasen, som började under 1990-talet, befinner vi oss nu i. Tankar och beteenden är viktiga 

att studera, men nu fokuserar man också på patientens känslor och upplevelser. Hur patienten 

förhåller sig till sina upplevelser är mycket viktigt. Nu anser man att psykiska störningar har sin 

grund i patientens kamp för att undvika obehagliga upplevelser (ibid.).  

 

2.1.2. DEN TEORETISKA GRUNDEN 

Kåver (2006) kallar KBT för integrativ psykoterapi, eftersom den integrerar många olika metoder 

och teorier. De viktigaste teorierna inom KBT är inlärningsteori, kognitiv teori och emotionsteori.  

 

Med hjälp av inlärningsteorin kan vi förstå hur människor fungerar; den utgör basen för all 

inlärning. Varje gång vi lär oss något nytt eller förändrar våra beteenden använder vi oss av 

inlärningslagarna. Inlärningsteorin är grunden för KBT, och det är viktigt för terapeuten att behärska 

den väl, annars blir det svårt för henne att ge effektiv behandling. Inom den kognitiva teorin 

fokuserar man på samspelet mellan våra tankar, känslor och handlingar. Vi reagerar på omvärlden 

genom egna tankar och känslor. I den kognitiva teorin utgår man från att det inte är händelserna som 

skapar problem för oss, utan det är hur vi tänker på och upplever dem. Emotionsteorin säger oss att 

smärtsamma känslor kan orsaka destruktiva beteenden. Inom KBT har intresset för människornas 

känslor varit svalt, och man fokuserade istället på tankar och beteenden. Men nu har det förändrats. 

Att lära patienten hantera sina känslor är ett av de viktigaste målen i KBT (Kåver 2006).  

 

2.1.3. PRAKTIKEN    

Terapeutisk allians är basen för själva terapiprocessen. Terapeutens förhållningssätt gentemot 

patienten är lika viktigt som själva teknikerna. Precis som i alla andra psykoterapier är det 

terapeutens sätt att utöva terapi och skapa relation med patienten som är avgörande för terapins 

effekt. Inom den terapeutiska alliansen betonar man maktobalansen mellan terapeuten och patienten 

och strävar efter jämlikhet. Alliansen är ett samspel mellan två individer. Både patienten och 
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terapeuten behöver få bekräftelse. Terapeuten måste vara empatisk, lyhörd, icke-dömande och äkta. 

Hon måste också lära sig att hantera ilska i de fall då patienten utmanar henne (Kåver 2006).  

 

Terapiprocessen består av fyra faser – bedömnings – och kontraktfasen, inledningsfas, åtgärdsfas 

och avslutningsfas. Egentligen är gränserna mellan faserna inte så tydliga, och ofta går man fram och 

tillbaka mellan dem. I bedömningsfasen kan patienten få bestämma om han/hon vill inleda terapin, 

och terapeuten ska göra bedömningen om hon kan hjälpa patienten. Sedan gör de en 

överenskommelse om hur terapiprocessen ska gå till och går in i inledningsfasen. I den här fasen 

gör man en mer detaljerad kartläggning av patientens problem. Här använder terapeuten sig av olika 

redskap som beteendeanalys, funktionell analys och dagboksregistreringar. I åtgärdsfasen börjar 

patienten och terapeuten jobba tillsammans för att nå målen de har satt upp. Här utmanas terapeutens 

kompetens. I avslutningsfasen gör patienten en sammanfattning av vad han/hon fått utav 

behandlingen, medan terapeuten utvärderar behandlingen. De planerar också för uppföljningssamtal. 

I den här fasen jobbar man på att patienten ska kunna tillämpa de nya kunskaperna i framtiden (ibid.) 

 

2.3.  SOCIALSTYRELSENS RIKTLINJER OCH DEBATTEN  

2.3.1. RIKTLINJERNA  

Socialstyrelsen inleder sina Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (2010) 

med att säga att depression och ångest är växande folksjukdomar i Sverige. I riktlinjerna finns 

rekommendationer om effektivt omhändertagande av personer som lider av dessa besvär, samt 

diagnostik och bedömning. Syftet med riktlinjerna är att personer som lider av depression och ångest 

ska erbjudas flera effektiva behandlingsmetoder och att dessa ska erbjudas på lika villkor i hela 

Sverige, säger Socialstyrelsen.  

 

De skriver vidare att för att uppnå rekommendationen om flera effektiva behandlingsalternativ måste 

tillgängligheten för psykologiska behandlingsformer, framförallt KBT, ökas i landet. KBT får hög 

rangordning i riktlinjerna eftersom metoden är evidensbaserad, och forskningen ska ha visat att den 

har god till mycket god effekt vid lindriga till måttliga former av depression och ångestsyndrom. Vid 

lindrig depression hos vuxna, t ex, rekommenderar Socialstyrelsen psykologisk behandling med 

KBT (individuell eller internetbaserad) samt interpersonell psykoterapi. I dessa fall kan hälso- och 

sjukvården erbjuda psykodynamisk korttidsterapi (Socialstyrelsen 2010).  
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Riktlinjerna syftar till att ge stöd och vägledning till beslutsfattarna inom hälso- och sjukvården, så 

att de kan styra hälso- och sjukvården genom prioriteringar. De syftar till att ge vägledning till 

enskilda vårdgivare i beslut som rör enskilda patienter. Socialstyrelsen beräknar att 

rekommendationer om effektivt omhändertagande och fler behandlingsalternativ kommer att få 

konsekvenser för hälso- och sjukvården – både ekonomiska och organisatoriska (ibid.).     

 

I riktlinjerna tas det också upp vilka behandlingsåtgärder hälso- och sjukvården inte bör satsa på. 

Exempelvis skriver Socialstyrelsen att antidepressiva läkemedel oftast är ineffektiva vid det första 

fallet av en lindrig egentlig depression, och att behandling med antidepressiva läkemedel är 

förknippad med bieffekter. Det innebär dock inte att Socialstyrelsen fördömer behandling med 

antidepressiva. Tvärtemot rangordnar de läkemedelsbehandling högt vid svår egentlig depression 

hos vuxna (ibid.).   

 

Riktlinjerna omfattar hälso- och sjukvården i sin helhet, men eftersom de flesta patienter med 

depression och ångestsyndrom i första hand söker sig till primärvården är det just på primärvården 

som tyngdpunkten ligger (ibid.).  

 

2.3.2. DEBATTEN 

Den 4:e mars 2009 publicerade Socialstyrelsen preliminära riktlinjerna för vård vid depression och 

ångestsyndrom (Ohlin 2009.03.04.). I dem fick psykologiska behandlingar, främst KBT, hög 

prioritet. Socialstyrelsen hävdade att KBT är lika effektiv som läkemedel vid behandling av 

depression och ångestsyndrom. De påstod också att KBT, till skillnad från läkemedel, är 

biverkningsfri. De skrev vidare att i Sverige finns det inte tillräckligt med KBT-terapeuter, och för 

att fullfölja rekommendationerna måste regioner och landsting satsa på att utbilda fler KBT-

terapeuter.  

 

Socialstyrelsen lyfte också fram vikten av effektivt omhändertagande av personer som lider av 

depression och ångestsyndrom inom primärvården och psykiatrin (Socialstyrelsen 2009.03.04.). De 

skickade sedan riktlinjerna ut på remiss till sjukvårdsregionerna, och planerade att publicera den 

slutgiltiga versionen i oktober 2009 (ibid.) 

De preliminära riktlinjerna möttes av stark kritik och skapade en diskussion som pågår än idag. 

Kritiken riktades mot rekommendationerna om KBT som den främsta behandlingsformen vid 

depression och ångestsyndrom. Företrädare för andra psykoterapeutiska skolorna, däribland den 
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psykodynamiska, sade att riktlinjerna var för ensidiga, medan psykiatrer som förespråkar 

läkemedelsbehandling, ville att psykofarmaka skulle fortsätta vara den främsta behandlingsformen. 

Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) underkände t.o.m. Socialstyrelsens vetenskapliga underlag 

för riktlinjerna. Det slutliga beslutet om riktlinjerna försenades (Dagens Nyheter 2009-09-09). SPF 

hävdade att rekommendationerna saknade vetenskaplig legitimitet, och kritiserade Socialstyrelsen 

för att ha  

 

”(…) aktivt förhindrat kommunikationen mellan projektets faktagrupp, där flera psykiatrer med 

akademisk erfarenhet suttit med, och prioriteringsgruppen, där sådan expertis saknats. Följden har blivit 

en konstlad motsättning mellan KBT och läkemedelsbehandling.” (Lövtrup 2009.09.15., st 3) 

 

Socialstyrelsen sade att de tagit till sig kritiken som riktades mot terminologin kring depression 

(Lövtrup 2009.09.15.). De besvarade kritiken med att säga att de hade använt sig av väletablerade 

metoder för att ta fram riktlinjerna. De pekade också på att nationella riktlinjer inte kan ersätta 

läkarens bedömning av patientens behov (Weilandt 2009.03.25.). 

 

Representanter från flera patientorganisationer uttryckte sitt stöd för Socialstyrelses riktlinjer. De 

ansåg att de professionella som var inblandade i debatten förbisåg de berörda patienterna och deras 

anhöriga. Det tänkte de inte acceptera, sade de. Representanter från patientorganisationerna tyckte 

att rekommendationen om KBT som förstahandsval vid lindriga till medelsvåra besvär var ett steg i 

rätt riktning. De sade att patienter med lindriga till måttliga symtom behandlas i huvudsak med 

psykofarmaka, men att läkemedel inte kan bota alla problem som patienterna brottas med (t.ex. 

ekonomiska och sociala problem). De som vill få KBT får vänta länge, eftersom det råder brist på 

KBT-terapeuter, menade de. (Bäärnhielm Pousette 2009.10.09.; Rothelius 2009-10.09.) 

 

Våren 2010 kom de slutgiltiga riktlinjerna ut. Socialstyrelsen påpekade att riktlinjerna skulle tjäna 

som ett stöd för beslutsfattare, och att de inte var ett vårdprogram (Gunnarsdotter 2010.03.16.).       

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV   

3.1. VAL AV TEORI 

Eftersom ett av syftena med den här studien har varit att undersöka kuratorernas syn på 

deras handlingsutrymme, har det fallit naturligt att använda teorier om handlingsutrymme  
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hos personer som jobbar inom offentlig vård och människobehandlande organisationer som 

socialarbetare och kuratorer. Jag har använt mig av Michael Lipskys Street-level 

Bureaucracy: dilemmas of the individual in public services från 1980 (nyutgåva 2010) och 

Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete (2008) av Kerstins Svensson, Eva Johnsson 

& Leili Laanemets. 

 

Dessa teorier och resonemang har jag använt som ett teoretiskt ramverk i analysen av mina 

undersökningsresultat. Det är med hjälp av deras teorier och resonemang som jag har 

försökt att förstå primärvårdskuratorernas förhållningssätt till KBT, riktlinjerna samt deras 

handlingsutrymme och hur de använder det.    

 

3.2. LIPSKYS FRONTLINJEBYRÅKRATER 

Offentligt anställda yrkespersoner som i sitt jobb har direktkontakt med medborgare, och som har ett 

handlingsutrymme i sitt arbete kallar Lipsky (1980) för street-level bureaucrats. Den svenska 

översättningen är gräsrotsbyråkrater, gatubyråkrater och frontlinjebyråkrater (Svensson 2008). 

Framöver kommer jag att använda mig av uttrycket frontlinjebyråkrater.  

 

Frontlinjebyråkraternas jobb, eller profession innebär att de hela tiden slits mellan klienternas krav 

på förbättring och effektivitet av samhällets resurser, och samhällets krav på förbättring och 

effektivitet av statens resurser (Lipsky 1980).      

 

Frontlinjebyråkraternas yrkesroll kännetecknas av ett relativt stort handlingsutrymme. De har en stor 

inverkan på människornas liv – de förmedlar resurser som människor behöver (t.ex. 

socialförsäkringar), de ansvarar för barns utbildning och de bestämmer om påföljderna för 

lagförbrytare. Men frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme begränsas av regler, lagstiftning och 

direktiv från ovan.  

 

”(…) the major dimensions of public policy are shaped by policy elites and political and administrative 

officials. Administrators and occupational and community norms also structure policy choices of street-

level bureaucrats.” (Lipsky 1980, s14, st 2).     
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I och med att frontlinjebyråkrater är professionella, är det uppenbart att de har ett visst 

handlingsutrymme i deras jobb. Professionella förväntas att göra bedömningar inom sitt 

handlingsutrymme. De är förhållandevis fria från tillsyn av chefer och granskning av klienter 

(ibid.).    

 

3.3. SVENSSON, JOHNSSON & LAANEMETS OM 

HANDLINGSUTRYMME  

I boken Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete (2008) behandlar Svensson, Johnsson & 

Laanemets socialarbetarens handlingsutrymme, dess utveckling och användning.  

 

Socialarbetaren representerar den organisation han eller hon jobbar för. Organisationen har gett 

socialarbetaren ett uppdrag (Svensson 2008). Uppdraget kan vara att handlägga ärenden på 

försörjningsstödsenheten på socialtjänsten, och att bedriva samtalsbehandling eller KBT-terapier på 

en vårdcentral. Men socialarbetaren möter och jobbar med människor som är i behov av den hjälp 

organisationen förfogar över. Så å ena sidan har socialarbetaren arbetsgivarens uppdrag och å andra 

sidan har han eller hon klientens behov att ta hänsyn till. Det kan innebära ett dilemma för 

socialarbetaren, eftersom organisationen kan begränsa handlingsutrymmet. Socialarbetaren måste 

knyta samman behoven och uppdraget så att båda parter uppfattar det som rätt, skriver Svensson 

(ibid.). Med andra ord är socialarbetaren både en människa och en del av organisationen. Och det är 

i den dubbla rollen som han eller hon möter klienten. Hur gör man när uppdraget och behoven inte 

”matchar” varandra?  

 

Så socialarbetarens handlingsutrymme påverkas och begränsas av organisationen, dess uppdrag och 

rutiner. Men det finns andra faktorer som också påverkar (eller begränsar) detta handlingsutrymme. 

Det kan vara lagstiftningar, traditioner, socialarbetarens och klientens individuella egenskaper, samt 

interaktionen mellan dessa två (Svensson 2008).  

 

”Friheten och samtidigt ansvaret ligger i hur man hanterar det utrymme som ges.” (Svensson 2008, sid. 

17, stycke 1).  

 

Och detta utrymme kan man utnyttja på många olika sätt. Och olika socialarbetare, beroende på bl. a 

deras personliga egenskaper och professionella erfarenheter gör det olika (ibid.).  
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4. TIDIGARE FORSKNING  
I min sökning efter tidigare forskning har jag utgått från studiens syfte och frågeställningar. Jag har 

gjort litteratursökningar efter studier, dels om psykoterapi och samtalsbehandling inom 

primärvården, och dels om primärvårdskuratorernas (socialarbetarnas) yrkesroll och  

 

handlingsutrymme. Jag har haft stora svårigheter med att hitta forskning som berör just mitt ämne.   

Jag har sökt efter tidigare forskning på Libris.kb, Lovisa, LibHub (Elin), EbscoHost SocINDEX, 

Google och Google Scholar. Jag har sökt både på svenska och på engelska. Mina sökord har varit 

kognitiv beteendeterapi, KBT, cognitive- behavioral therapy, CBT, depression, ångestsyndrom, 

anxiety, primärvård, primary care, hälso- och sjukvård, health care, counselling, 

handlingsutrymme, discretion, evidensbaserad praktik, evidence- based practice, socialt arbete, 

social work, human service, kurator, attityder, åsikter, attitudes.  

 

4.1. LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN PSYKOTERAPEUTER   

I en enkätstudie har Larsson (2010) undersökt  möjligheter och hinder som finns för kommunikation 

mellan psykoterapeuter som har olika inriktningar: psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv terapi 

(KT), KBT och integrativ eklektisk terapi (IE). Undersökningen har visat att psykoterapeuter med de 

olika inriktningarna är likasinnade när det gäller den terapeutiska relationen, och har ungefär samma 

uppfattningar om vilken effekt psykoterapi bör få. De största skillnaderna är relaterade till de olika 

terapeutiska teknikerna och forskningsfrågor. Undersökningen har också visat att terapeuterna 

överdriver skillnaderna mellan deras och de andras inriktningar. Patienterna som deltagit i studien 

har ungefär samma inställningar oavsett deras terapeuters inriktningar eller vilken inriktning de 

själva föredrar.  

 

4.2. EFFEKTEN AV COUNSELLING 

Counselling är en kommunikationsprocess mellan kuratorn och patienten, där kuratorn 

hjälper patienten att acceptera eller förändra vissa delar av hans/hennes liv (Payne 2006).     
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Det finns flera studier som utvärderar counselling och psykoterapi i primärvården. Bettle, Hill & 

Jenkins (2008) har gått igenom tjugosex studier om counselling för att undersöka dess effektivitet,  

 

kostnadseffektivitet samt patientperspektivet. De har kommit fram till att counselling är effektiv på 

kort sikt. Counselling har visat sig vara lika effektiv som KBT bland typiska heterogena 

patientgrupper man möter i primärvården. Med counselling kan man minska andel av remisser till 

psykiatrin, men inte medicineringen eller antal besök hos allmänläkaren. Patienter har varit mycket 

nöjda med counselling de fick och har föredragit den framför läkemedelsbehandling vid depression.  

 

I en utvärdering av individuell counselling har Gibbard & Hanley (2008) kommit fram till att den är 

effektiv i arbetet med patienter som lider av ”vanliga” psykiska problem såsom depression och 

ångest.  

 

I en enkätstudie (Gordon & Wedge 1998) har författarna kontaktat 70 personer ca två år efter att de 

hade fått counselling inom primärvården. 41 personer har svarat. De har uppgett att deras 

depressions- och ångestsymtom minskade efter de sex samtalstillfällen var och en fick. Frekvensen 

av besök hos allmänläkaren minskade. 87,8% av de svarande tyckte att counselling var en hjälpfull 

insats. En del tyckte att samtalsprocessen var stressfull, och vissa ansåg att sex tillfällen var för lite, 

men majoriteten kände att de hade en varaktig nytta av counselling.  

 

Cape, Whittington, Buszweicz, Wallace & Underwood (2010) har jämfört olika typer av 

korttidspsykoterapier som behandling av ångest, depression och blandtillstånd i primärvården. De 

har kommit fram till att kortids KBT, counselling och Problem Solving Therapy (PST) är alla 

effektiva behandlingsformer inom primärvården, men deras effektstorlek är låg i jämförelse med 

längre behandlingar. Undantaget är korttids KBT för ångest, som har samma effektstorlek.        

    

4.3. HANDLINGSUTRYMME OCH YRKESROLL 

Hudson-Allez (2000) kommer i sin artikel fram till att de engelska primärvårdskuratorernas 

(counsellors) arbete skiljer sig avsevärt från kuratorer som är verksamma inom andra områden. 

Eftersom de jobbar inom hälso- och sjukvården, tillsammans med läkare och sjuksköterskor, krävs 

det tydligare hänsyn till arbetsvillkoren när det gäller arbetstid och yrkesroll. Kuratorerna måste 

anpassa sina metoder till sådana faktorer som tidsbegränsning, sekretess, dokumentation, 

interventioner, och hanteringen av remisser. Primärvårdskurator, hävdar Hudson-Allez, är en 
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specialistprofession som kräver specialistfärdigheter. Kuratorn måste ha arbetslivserfarenhet och ha 

en gedigen utbildning i samtalsbehandling eller psykoterapi. Det är särskilt viktigt att ha utbildning  

 

för att jobba på ett fokuserat sätt med begränsade tidsresurser. Kuratorn måste ha kunskap om 

psykisk hälsa och frågor som rör farmakologi, och kunna jobba i en medicinsk miljö. Det är dessa 

färdigheter som särskiljer primärvårdskuratorer från andra kuratorer.     

 

Hanquist (2011) har intervjuat åtta psykiatrikuratorer i syfte att undersöka hur de beskriver sin 

yrkesroll och yrkesidentitet, samt om och hur vidareutbildningen i psykoterapi påverkar dessa 

aspekter. Alla kuratorer som hon intervjuat tycker att deras yrkesroll i huvudsak utformas av dem  

 

själva, och att det är vanligt med överlappningar i arbetsuppgifter mellan kuratorerna och annan 

personal inom psykiatrin. De menar också att genom vidareutbildningen i psykoterapi har deras 

kompetens blivit bredare, och yrkesidentiteten fått mer vikt. Det har gynnat både patienter och 

medarbetarna.    

 

5. METOD OCH GENOMFÖRANDE  

5.1. KVALITATIV METOD 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i min undersökning.   

Enligt Levin (2008)  är det inte är längre lika självklart vilken metod är kvalitativ respektive 

kvantitativ. Man brukar förknippa ”kvalitativ” metod med ett mer induktivt arbetssätt, då man strävar 

efter förståelse av ett fenomen snarare än efter dess förklaring. I den här studien har jag varit ute 

efter en djupare förståelse för kuratorernas svar.  Hade jag använt mig av enkäter eller 

frågeformulären hade jag inte fått samma djup i svaren.   

 

När man jobbar med kvalitativ metod ställer man öppnare frågor (Föreläsning: Isberg 2011.02.28.) 

Men det är inte enbart vissa informationssamlingsmetoder som förknippas med kvalitativ metod, 

utan också speciella sätt att analysera denna information och presentera resultat (Levin 2008).  
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5.2. URVAL  

Jag har intervjuat fem vårdcentralskuratorer. Två av dem är legitimerade KBT-terapeuter, och en är 

legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. För att välja intervjupersoner gick jag in 

på Region Skånes hemsida (http://www.skane.se/ )och sökte på olika vårdcentraler.  

 

 

Urvalet har varit delvis selektivt och delvis slumpmässigt: i början av min arbetsprocess var jag inte 

säker på om det var bra att ha med KBT-terapeuter i undersökningen, därför ringde jag först och 

främst till vårdcentraler som inte hade KBT-terapeuter. Jag valde Helsingborg och Lund eftersom 

jag ville ha spridning. Jag ringde åtta vårdcentraler och lämnade meddelanden till kuratorerna. Fem 

kuratorer svarade och alla tackade ja till att vara med i undersökningen. Samtliga kuratorer är 

kvinnor. 

 

5.3.  INTERVJUER 
Jag har använt mig av den semistrukturerade intervjuformen. En semistrukturerad intervju innebär 

att intervjupersonen har möjlighet att med egna ord utveckla sina svar. Och som intervjuare har man 

möjlighet att följa upp svaren. Här finns möjlighet till en dialog (Aspers 2007). En öppen dialog var 

precis det jag ville ha. Men samtidigt ville jag ha struktur på frågorna och att kuratorerna skulle 

svara på samma frågor.  

 

Jag sammanställde en intervjuguide, och ställde samma frågor till alla kuratorer. Ändå blev alla 

intervjuer mycket olika. Det kan bero på intervjuernas form, vilket innebär att jag ställde olika 

följdfrågor, och det utvecklades olika dialoger. Det som har gjort intervjuerna svårgenomförda är 

min egen roll som forskare och intervjuare. Jag har inte varit riktigt bekväm i den rollen, och det kan 

ha påverkat hur jag ställde frågorna. Jag spelade in samtliga intervjuer på en bandspelare och 

transkriberade dem ordagrant. 

 

5.4.  VALIDITET OCH GENERALISERING  

5.4.1. VALIDITET 

Det finns förstås nackdelar med semistrukturerade intervjuer, och en är att de just är strukturerade. 

Trots att intervjupersonen kan ge mer utvecklade svar, är det ändå intervjuaren som utformar 

http://www.skane.se/


 

 

 

Sida 19 av 43 

 

frågorna och intervjuarens egen förförståelse kommer alltid att finnas med (Aspers 2007). Det var 

jag fullt medveten om när jag påbörjade studien. Till exempel när jag skulle fråga kuratorerna om 

evidensbaserat arbete, hade jag en förförståelse om att det skulle vara ett större krav på dem att jobba 

evidensbaserat, eftersom de jobbar inom hälso- och sjukvård och det är just här – i medicinens värld 

som begreppet evidence- based practice har myntats och utvecklats (Svensson et al 2008). För att  

 

min egen förförståelse skulle ha så lite påverkan på intervjuerna och resultaten som möjligt var jag 

noga med att ställa neutrala frågor, och under intervjuerna förberedde jag mig på att vara så öppen 

för svar som möjligt, och lyssna aktivt.   

 

Efter att ha transkriberat intervjuer gjorde jag stilistiska ändringar i transkriptionerna, men 

omskrivningarna var minimala. Efteråt skickade jag dem till samtliga kuratorer för att korrigera 

missuppfattningar och misstolkningar, så att validiteten i empirin skulle öka. Kuratorerna gjorde 

rättningar i utskrifterna och det är dem som jag har använt mig av.   

 

5.4.2. GENERALISERING  

Empirisk generalisering är vanlig inom kvantitativa studier. Kvalitativ metod har kritiserats för att 

den skapar kunskap som är begränsad till just det fallet man har studerat, och att den inte går att 

generalisera. Förespråkare för kvalitativ metod säger att istället för att göra generaliseringar, är det 

värt att studera det enskilda fallet. Andra förespråkare hävdar att man kan göra generaliseringar.  

 

”Istället för luddigt antydda ”smyggeneraliseringar” manar författarna till uttryckliga redogörelser för hur 

det valda fallet förhåller sig till övriga(ostuderade) fall.” (Meeuwisse & Jacobson 2008, sid. 52, st.4)   

 

Svaren jag fick från de fem kuratorerna inte är generella för hela yrkesgruppen. Det finns något som 

heter statistisk slutledning (Isberg 2011.02.28.). Som i detta fall betyder att resultaten jag fått i min 

undersökning gäller endast de fem kuratorerna som medverkat. Men jag kan ändå diskutera hur de 

resultat jag fick förhåller sig till andra vårdcentraler.   

 

5.5.  ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

I samlingen av min empiri, dvs. intervjuer, har jag utgått från Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1990). Samtliga av kraven har jag tagit på största allvar.  
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Informationskravet – jag berättade för kuratorerna om undersökningens syfte, och om deras roll i 

undersökningen. Jag påpekade också att deras medverkande var helt frivilligt, och att de kunde 

avbryta det när som helst. Samtyckekravet – jag måste få kuratorernas samtycke, och de hade rätten 

att bestämma om deras deltagandes längd och villkor. De hade rätt att avbryta deltagandet utan att 

det skulle få negativa konsekvenser för dem. Jag som forskare fick inte utsätta intervjuopersonerna  

 

för ”otillbörlig påtryckning eller påverkan” (sid. 9) när de skulle bestämma att medverka eller 

avbryta medverkandet. Konfidentialitetskravet – som forskare har jag tystnadsplikt gentemot 

känsliga uppgifter som kan komma fram i undersökningen. Intervjupersonernas uppgifter måste jag 

hantera på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera dem. De inspelade intervjuerna 

kommer jag att spela över. Nyttjandekravet – de uppgifter jag har fått av intervjupersonerna för den 

aktuella undersökningen får jag inte använda eller utlåna för kommersiella och icke-vetenskapliga 

syften.   

 

6. RESULTAT  
Här presenterar jag min empiri. Jag börjar men en kort Introduktion av intervjupersonerna och 

sedan sammanfattar jag deras svar. Rubrikerna följer frågeställningarna: Kuratorerna om KBT, 

Kuratorerna om Socialstyrelsen riktlinjer, Kuratorerna om handlingsutrymme och 

Kuratorerna om evidensbaserat arbete. Eftersom Socialstyrelsen förespråkar KBT för att 

metoden är evidensbaserad har jag också ställt frågor om evidensbaserat arbete.   

  

6.1.  INTRODUKTION  

Kurator 1 jobbar i Lund. Hon är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. 

Kuratorn har gått en kortare KBT-utbildning med inriktning på missbruk. Hon har också fått 

kunskap om KBT när hon har gått på sin psykoterapeututbildning. Hennes främsta arbetsuppgift är 

att föra samtal med patienter som har depression, ångest och kriser. Hon erbjuder också rådgivning 

och information i psykosociala frågor. De flesta patienter söker kuratorskontakt pga. depression, 

kriser och ångest. Många samtal handlar om sorgebearbetning. Det finns också många patienter med 

panikångest.    
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Kurator 2 jobbar i en tätort utanför Lund. Kuratorn har ingen KBT-utbildning. Hon arbetar främst 

som verksamhetschef på sin vårdcentral. Men eftersom vårdcentralen saknar annan psykosocial 

kompetens har hon lite kuratorstimmar utöver chefsarbetet. Pga. tidsbristen har hon inget 

övergripande kuratorsarbete, utan det är terapeutiskt arbete som hon bedriver. Vad gäller de problem 

som patienterna söker hjälp för, har kuratorn svårt att se någon tydlig grupp just för att hon inte 

träffar många patienter. Men hon säger att relationsproblem är väldigt framträdande. Nedstämdhet 

och depressivitet finns också. Det finns också patienter som har ångest eller panikångest.  

  

Kurator 3 jobbar i Helsingborg. Hon är en KBT- terapeut med Steg 1- utbildning. Utöver det har 

hon utbildning i KBT för sömnproblematik. Hon är också Mindfulness- instruktör. Hon bedriver 

samtalsstöd. Vad gäller depression och ångest hos patienterna, menar kuratorn att det ofta handlar 

om blandtillstånd. Så även om det står en huvuddiagnos på remissen är det ibland svårt att urskilja 

någon specifik problematik. Kuratorn jobbar med alla typer av ångesttillstånd, men hon brukar 

hänvisa patienter med tvång till en kollega då detta är så specifikt och ofta kräver långsiktig 

behandling. 

 

Kuratorn 4 är också KBT- terapeut med Steg 1- utbildning. Hon har sin anställning på en 

vårdcentral i Helsingborg, men en annan vårdcentral köper hennes tjänster. Hennes arbetsuppgifter 

är att bedriva psykosocialt arbete, och bedriva KBT-terapi. Patienter med depression och 

ångestsyndrom är de huvudsakliga patientgrupperna hos kuratorn. Och patienter med 

stressproblematik också. Det finns också de med ensamhetsproblematik, och där handlar det mer om 

stödsamtal, kanske ett par tillfällen.  

 

Kuratorn 5 jobbar i Lund. Hon har ingen KBT- utbildning. Kuratorn har samtalsbehandling som sin 

främsta arbetsuppgift. Hon har en del parsamtal, och bedriver rådgivande samtal och ger information 

om hur samhället fungerar etc. Men den största delen är samtalsbehandling. Patienter med 

depression och ångest är den största gruppen.  

 

 

6. 2. KURATORERNA OM KBT 

Alla kuratorer anser att KBT inte har bättre eller sämre effekt beroende på patientens diagnos, ålder 

eller kön. De tycker att skillnaderna är individuella snarare än ålders- eller diagnosmässiga. Det 
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handlar om patientens personlighet, problematik och inställning till KBT och hur 

förändringsbenägen han eller hon är.  

 

”Det är mer kunskap och inställning hos patienten som påverkar effekten. Hur mycket kan man om KBT? 

Och så får man anpassa vilken takt man arbetar i, och vilka interventioner man väljer utifrån den 

inställningen.” (Kurator 3)  

 

Fyra av fem kuratorer tycker att KBT inte passar alla människor. De tre kuratorer som inte är KBT-

utbildade menar att KBT ska användas i de situationer där man ser att den kan vara effektiv. 

Kuratorerna tycker att KBT passar vissa patienter och vissa terapeuter, och att man måste anpassa 

metoden efter patienten. Terapeuten måste också vara bekväm med att jobba med den metoden, 

säger några av kuratorerna.   

 

”Därför att metoden går ju igenom behandlaren. Den kommer ju ut via behandlaren som person och 

arbetar man med en metod som egentligen inte är integrerad i en själv som blir det väldigt mekaniskt och 

fyrkantigt. Och det blir nästan efter ett schema. Först ska man fråga det och sedan ska man fråga det. Det 

blir inget samtal. Och det är det som många människor vill ha. Det ska vara rätt behandling för den 

personen det gäller.” (Kurator 5) 

  

En av KBT-kuratorerna är av säger: 

  

”Även om KBT är den psykologiska behandlingsmodell som nu gäller i primärvården så kanske inte alla 

patienter, alla problemområden är lika lämpliga för KBT: det kan ju vara människor som kommer med 

social problematik som ändå hör hemma i primärvården. Och då kanske man inte använder sig av KBT. 

Man använder sig av lite andra modeller som man har i sin verktygslåda.” (Kurator 4) 

 

KBT-kuratorerna tycker att den aktuella metoden är bra vid behandling av ångest och depression, 

eftersom den är tydlig, den hjälper att aktivera patienten och se sina tankemönster. Det tycker två 

kuratorerna utan KBT- utbildning med. Och alla tre av kuratorerna utan KBT-utbildning använder 

sig av vissa KBT-tekniker i sitt arbete. 

 

”Att jag inte gått någon KBT-utbildning innebär ju inte att jag är okunnig om hur den fungerar. Jag 

använder i mitt arbete också den typen av metod när jag tycker att det passar. Man måste, så att säga, ha 

många strängar på sin lyra, många verktyg i verktygslådan. För att kunna hjälpa just den patienten med 

den problematiken som finns just då.”(Kurator 5) 
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Trots en allmänt positiv inställning till KBT är kuratorer utan KBT-utbildning kritiska till vissa 

aspekter. De anser att KBT inte kan vara bra för alla patienter eftersom i primärvården ska patienten 

kunna få ha ett samtal om sina problem. Men de säger att i KBT är man styrd och att det inte finns 

mycket utrymme för att prata och lyssna. 

 

”Patienterna som kommer till vårdcentralen – de vill berätta sin livsberättelse, berätta om hur de har det 

och haft det. De får de göra ganska fritt till att börja med, de har ett väldigt behov av att avlasta sig det de 

har varit med om och det som är problematiskt. Om jag då styr upp samtalet direkt genom att jobba 

utifrån manualer, scheman och hemläxor så får de ju inte möjligheten att ge sin berättelse. Så det är det 

som jag bland annat är kritisk till.” (kurator 1) 

 

KBT-kuratorer beskriver behandlingsmetoden som tydlig och konkret, som fungerar väl i 

primärvården.  

 

”KBT är evidensbaserat och är en väldigt tydlig behandlingsmetodmetod. Här vet man vad man gör och 

hur det fungerar. I och med att det är så tydligt är det lätt att få patienterna med sig på banan. De flesta 

patienter vill se samband.” (kurator 3) 

 

”Om patienten kommer med problem som måste tas om hand och hjälpas nu, till exempel att man inte kan 

göra vissa saker på grund av sin ångest och vill ha hjälp att hantera det. Det finns förstås en orsak till den 

problematiken. Det är viktigt att få förståelse för vad som ligger bakom ångesten men först ska patienten 

få hjälp att hantera problematiken här och nu.” (kurator 4) 

 

Tre av de fem kuratorerna i undersökningen säger att det är möjligt att kombinera KBT med andra 

behandlingsmetoder och modeller. Och fyra av fem framhäver vikten av att ha ”många verktyg i sin 

låda”. Helhetssyn och individuellt förhållningssätt är något som alla kuratorer framhäver i sina 

resonemang. En kurator framhäver lyssnandets betydelse i samtalen: 

 

”Lyssnandet frigör känslor och tankar. Det kan kanske vara bra att kombinera KBT med att lyssna och 

prata.”(Kurator 2) 

 

Jag har också frågat kuratorerna om definitionen av samtalsbehandling – dvs. den sorts psykologisk 

behandling man brukar ha inom primärvården. Tre kuratorer säger att de antigen inte kan hitta en 

bestämd definition av begreppet eller att den helt enkelt inte finns. De säger att samtalet är det 
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centrala i samtalsbehandling. Det finns ingen specifik metod utan där ingår flera metoder och teorier. 

Den psykologiska behandlingen sker i samtalet med terapeuten/kuratorn. Samtalet/mötet ska då leda 

till ökad psykisk hälsa. En kurator beskriver samtalsbehandling som tvåvägskommunikation där 

patienten styr fokuset i samtalet.   

 

6.3.  KURATORERNA OM SOCIALSTYRELSENS RIKTLINJER 

Tre av fem kuratorer är i allmänhet positiva till riktlinjerna. Riktlinjerna behövs, tycker de. En pekar 

på vikten av tydliga ramar när det gäller behandling och terapi.  

 

”Det behövs en stomme och tydliga riktlinjer om hur man ska behandla patienter med depression och 

ångestsyndrom. Det kan annars finnas en risk att det dyker upp många olika metoder som inte har någon 

verkan. (…) Så riktlinjer behövs. Men alla kan vi förhålla oss olika till dem.” (Kurator 2) 

 

KBT-kuratorerna känner att riktlinjerna är till hjälp i deras arbete. Det är positivt att riktlinjerna 

lyfter fram att man ska ge patienten den behandling som är evidensbaserad och är stödd av 

forskningen, säger de. En kurator säger också att riktlinjerna inte hindrar henne från att ha ett 

individuellt förhållningssätt, att det är ändå är patienten som styr riktningen.    

 

”Om man har lagt ner väldigt mycket arbete på att ta fram det som visat sig ha god evidens som man tar 

del av det, då ska man följa det. Man behöver inte vara slavisk i detta. Det kanske inte är så att alla 

patienter kan ha en strikt KBT-terapi.” (Kurator 4) 

 

”Allt vi gör är för patientens bästa. Så långt vetenskapen vet idag. Och det är det som speglas i 

riktlinjerna.” (Kurator 3) 

 

Kuratorer utan KBT-utbildning är kritiska gentemot rekommendationerna om KBT. De säger att 

Socialstyrelsen har valt sida för mycket och lyfter fram KBT som den ”enda saliggörande” 

behandlingsmetoden. Riktlinjerna är för enkelspåriga, anser de. En kurator tycker det har blivit en 

trend med KBT, och pekar på att så var det också med psykoanalysen, och nu har vindarna vänt. 

Kuratorerna tycker att istället för att endast framhäva en behandlingsmetod ska man kunna erbjuda 

flera, och låta individen och behovet styra valet av behandling.  

 

”Det är fel att göra KBT till en frälsningslära. Det är en trend och det misstaget har gjorts många gånger 

förut. Till exempel med psykoanalysen. Det var också en trend och man tyckte att man kunde bota allt 
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med psykoanalys. Sedan har det gått åt annat håll – nu är det KBT som får dominera. Och det verkar 

dumt. Istället borde man hitta en balans, där man ser att olika metoder har sina fördelar och att de finns 

tillgängliga. Man ska inte snäva in.” (Kurator 2)   

 

De ställer sig också kritiska till att Socialstyrelsen framhäver en behandlingsmetod för att den är 

evidensbaserad, och att forskningen visar KBT:s effektivitet. En kurator säger t ex att det finns 

annan forskning som visar på andra resultat. Kuratorerna menar att det har forskats mycket på KBT 

eftersom den är lättare att utvärdera än t ex PDT.   

 

”Man ska inte diskvalificera en metod bara för att den är svår att utvärdera.” (Kurator 2) 

 

En annan säger också att KBT-forskningen är gjord på ”rena” problem och att man har sorterat bort 

mycket av det man möter i primärvården.  

 

6.4.  KURATORERNA OM HANDLINGSUTRYMME  

Fyra av fem kuratorer tycker att de har mer eller mindre stort handlingsutrymme när det gäller själva 

patientarbetet. Vem de ska ta emot, vilken behandlingsmetod de ska använda, och hur de lägger upp 

arbetet tillsammans med patienten är helt upp till dem.  

 

”När jag jobbade inom socialtjänsten var jag mer styrd än vad jag är som kurator. Därför att där handlar 

det om myndighetsutövning. På en vårdcentral har man inte myndighetsutövning utan man bedriver vård 

och behandling. Inom Region Skåne finns det bra regler om bemötande och annat om hur man för 

journaler etc.” (Kurator 1)  

 

 

En kurator säger att hon måste utgå från KBT-principen i sitt patientarbete, men samtidigt kan hon 

styra det själv. 

 

”Men jag har ju full möjlighet att kunna… om jag säger så här att vi har en princip, runt tio samtal för 

KBT terapi då är det inte så att det är tio och varken mer eller mindre. För någon kan ju faktiskt vara klar 

efter sju eller åtta och kommit ganska långt. (…) Medan någon annan kanske behöver femton eller tjugo 

gånger. Så att det förekommer ju också. Och där har jag fullt förtroende att styra det själv utifrån min 
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profession. Och sedan har vi vissa grundläggande riktlinjer som vi försöker tänka, så att vi gör någorlunda 

lika.”(Kurator 3) 

 

Ingen av de intervjuade kuratorerna anser att organisationen eller verksamhetschefen begränsar deras 

handlingsutrymme eller pressar dem att jobba på ett visst sätt.  

 

”Kuratorer har rätt så stor handlingsfrihet. De jobbar ensamma. Chefen har lite kunskap om och insyn i 

hur man jobbar. Det kan också vara en nackdel, eftersom chefer inte vet hur man jobbar, de vill att man 

ska ha hög omsättning. Det är viktigt att chefer har kunskap om kuratorernas arbete.” (Kurator 2)    

 

”Chefen ger mig ganska så fria händer när det gäller val av behandlingsmetoder. Jag skulle kunna jobba 

mera med till exempel Mindfulness.”(Kurator 1) 

 

Tre kuratorer uppger att det som begränsar deras handlingsutrymme är tiden och tillgängligheten. 

Det innebär att de måste ha många korta kontakter. En säger t.o.m. att hon gick en utbildning i just 

fokuserad korttidsterapi i den psykodynamiska inriktningen för att bli bättre på att ge 

korttidsinsatser. Kuratorerna menar att de har fått större press på sig nu när Hälsoval Skåne har 

introducerats i primärvården.  

 

”Självklart hade jag önskat att jag hade haft mer tid. För att kunna träffa fler patienter fler gånger. Det 

hade varit mer tillfredsställande och bättre ur patientens synpunkt. (…) Men nu är det som det är. Jag är 

här ensam på sjuttio fem procent. Jag får göra det bästa av det jag har, eller det som finns inom de 

ramarna som ges.”(Kurator 5) 

 

Enligt kuratorerna begränsar Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer inte deras 

handlingsutrymme. Tvärtemot känner KBT-kuratorer att riktlinjerna är ett stöd för dem och bekräftar 

det de gör.  

 

”Skulle det bli diskussioner, då kan jag hänvisa till dem och säga det är så här man ska jobba.”(Kurator 

3)  

 

De andra tre kuratorer tycker, som sagt, inte att deras handlingsutrymme på något sätt begränsas av 

Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. Det finns ingen på deras arbetsplatser som kräver 

att de ska gå en KBT-utbildning. En kurator säger att riktlinjerna påverkar hennes sätt att jobba 

genom att hon håller sig uppdaterad om det nya som kommer ut (t ex KBT). En annan kurator säger 
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att riktlinjera finns som ett ”bakgrundsbrus” i hennes jobb. En kurator menar att riktlinjerna påverkar 

vårdcentralen på ett organisatoriskt plan.  

 

”På (…) vårdcentral skulle man anställa en ytterligare kurator, och då var det tänkt att det skulle bli en 

KBT-kurator, därför att man får pengar för det. Så på det sättet styr Socialstyrelsens riktlinjer 

vårdcentralens arbete.” (Kurator 1) 

 

En kurator säger att de på vårdcentralen tycker att hon gör mer nytta genom att jobba som hon 

jobbar nu.  

 

”Det beror mycket på chefen, naturligtvis. Och hur chefen ser på kuratorns arbete. Jag vet att det finns 

kollegor som får kravet att de ska ackrediteras för KBT, och de ska ta patienter ett visst antal gånger för 

att vårdcentralen ska få pengar. (…) Det är något jag har diskuterat med min chef. Men vi har kommit 

fram till att jag gör mer nytta och att inte binda upp mig på det sättet och ha minst sex gånger och 

uppföljningsgång och en massa administrativt arbete som ska till. (…) Så jag och chefen har tyckt det är 

bättre att jag är tillgänglig än att jag gör vissa behandlingar som man får in ett antal tusen kronor på.” 

(Kurator 5)  

 

6. 5. KURATORERNA OM EVIDENSBASERAT ARBETE  

Kuratorerna jobbar efter evidensbaserade metoder, däribland KBT och PDT. De anser det är 

viktigt att jobba evidensbaserat.  

 

”Det borde alltid vara viktigt att jobba evidensbaserat. Det är en kvalitetssäkring. Att man har de 

principerna i botten för det man gör.”(Kurator 3) 

 

”Man får inte syssla med vad som helst. Klart att man har ett krav på sig att göra ett arbete, och utifrån 

utbildning och kunskap man har. Men inte att det måste vara evidensbaserat, alltså att det är forskat på. 

Visst man får ju använda sådant som inte är forskat på också som man har erfarenhet av och kunskap om, 

alltså utbildning i. Men jag känner inte att det finns något tryck på att jag ska redovisa vilka 

evidensbaserade metoder jag jobbar efter.” (Kurator 5) 

 

Fyra av fem uppger att de plockar in och använder sig av andra metoder, och verktyg som de har 

skaffat sig genom erfarenhet.  
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”Jag jobbar efter KBT, och ibland efter de metoder som jag bedömer som lämpligast för patienten. Det 

kanske inte alltid är problemområden där KBT kommer i första hand.”(Kurator 4) 

 

”Genom min långa erfarenhet har jag skaffat mig ett flertal ”verktyg” som jag kan plocka fram när 

sammanhanget och patienten behöver det. KBT med dess praktiska inslag kan jag också använda delar av. 

Det ska kännas bra för mig när jag jobbar med någon metod. Jag tar intryck från forskning, det måste man 

göra.”(Kurator 2)  

 

På frågan om det finns större krav på kuratorer att jobba evidensbaserat eftersom man befinner sig i 

en medicinsk verksamhet, svarar alla kuratorer olika. En tycker inte alls att det var något större krav, 

medan en annan tycker tvärtom.  

 

”Kuratorer befinner sig i en naturvetenskaplig miljö med lång och djup forskningstradition, och där 

evidensen har stor betydelse. Man måste vara noggrann och kunna visa upp resultat. Men det är förstås 

viktigt att få patienten att känna sig bekväm och trygg i samtalssituationen och jobba utifrån det.” 

(Kurator 2) 

 

De andra tre tycker att det finns ett krav, men att det inte är större inom primärvården än någon 

annanstans. En kurator anser att den medicinska kulturen färgar av sig, och att man själv vill veta 

vad man gör och vad det är som får avsett resultat.  

 

”Jag tror att vi blir mer tagna på allvar, mer respekterade som terapeuter när vi arbetar evidensbaserat 

utifrån en grupp andra professioner som absolut har det som en tradition. … Och jag tycker också det är 

lättare att ha en diskussion tvärvetenskapligt när man, med hjälp utav den kompetensen. Det tycker jag 

påverkar – jag tror det höjer statusen, helt klart. Det är nog min absoluta uppfattning.”(Kurator 3) 

 

En annan kurator tycker att även om man ska jobba med evidensbaserade metoder, och att det viktigt 

att vägledas av Socialstyrelsens riktlinjer, gäller det också att efter erfarenhet använda sig av de 

metoder och idéer som är användbara för just den patienten. 

 

”Även om man vill att jag ska arbeta efter KBT och det som är evidensbaserat finns ändå ett 

handlingsutrymme för mig och mitt sätt att arbeta.”(Kurator 4) 
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7. ANALYS 

I det här avsnittet ska jag med hjälp av Lipsky (1980), Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) och 

tidigare forskning analysera resultaten jag fått och försöka sätta kuratorernas svar i ett bredare 

teoretiskt sammanhang. Målet är att få en bättre förståelse av kuratorernas uppfattningar på ett 

djupare organisatoriskt och vetenskapligt plan. 

 

7.1. KBT OCH RIKTLINJER  

7.1.1 KBT  

I sin undersökning kommer Larsson (2010) fram till att psykoterapeuter inom olika skolorna 

som har deltagit i studien är av samma åsikter när det gäller den terapeutiska relationen och 

den avsedda effekten av psykoterapi. Han kommer också fram till att skillnaderna är 

relaterade till de terapeutiska teknikerna och forskningsfrågorna. Om vi jämför resultaten 

från hans studie och min kan vi se en del likheter. I båda studierna är intervjupersonerna 

överens om ganska många frågor som helhetssyn i patientarbetet och att effekten av en 

KBT-terapi beror på patientens personighet och inställning (och terapeuten).  

 

7.1.2 RIKTLINJER  

Hur socialt arbete ska utföras bestäms av det man tycker är det bästa för klienten/patienten. Det är 

genom att skaffa sig kunskap som man kan avgöra vad som är det bästa. Samtidigt konstrueras 

kunskap av olika ideal och intressen. Det är inte kunskapen utan politiken och pragmatismen som 

bestämmer hur socialt arbete ska fördelas och utföras (Svensson 2008).  

 

Även om Socialstyrelsens riktlinjer avser hälso- och sjukvården och inte socialt arbete, kan man 

ändå se samma mönster. Socialstyrelsen grundar sina rekommendationer om KBT på forskning men 

det är ändå vissa intressen som står bakom rekommendationerna: att människor som lider av 

depression och ångest ska få så bra hjälp som möjligt och att hälso- och sjukvården ska använda sig 

av en kostnadseffektiv behandlingsmetod.  

 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) skriver att ledningen har ett behov av att veta vad 

frontlinjebyråkraterna gör, eftersom det är ledningen som ansvarar för organisationens resurser och 

vill därför använda dem effektivt. Om vi utgår från det här påståendet kan vi fråga oss om huruvida 
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de aktuella riktlinjerna är ett sätt för Socialstyrelsen att få genomlysning i hälso- och sjukvårdens 

arbete med depression och ångest.   

 

Men vi har också sett att mina intervjupersoner förhåller sig olika till riktlinjerna, och att de 

kuratorer som är utan KBT-utbildning inte känner sig pressade att följa dem. Med andra ord väljer 

de själva om de vill följa riktlinjerna eller inte. Enligt Svensson (2008) har kuratorerna ett ansvar för 

vilken norm de stödjer, och måste hela tiden reflektera över sina handlingar. Hur kan vi förstå den 

här valfriheten? Ett svar är mina intervjupersoners chefer som ger dem ganska stor frihet och inte 

pressar dem till att jobba efter riktlinjerna. Den här förklaringen kommer jag tillbaka till lite senare. 

Just nu vill jag titta på ett annat tänkbart svar – nämligen kuratorernas yrkesroll och profession. 

Enligt Svensson (2008) har kuratorerna kunskap som ett stöd för sina bedömningar och handlingar. 

De har en teoretisk kunskap – den som de skaffat sig genom sina utbildningar, samt evidensbaserad 

kunskap, som KBT och PDT (psykodynamisk terapi). Men de har också erfarenhetsbaserad kunskap 

som de har tillägnat sig under åren. Att ha en viss teoretisk kunskap är inte tillräckligt – man måste 

också kunna tillämpa den i konkreta vardagliga situationer (Laanemets 2008), som i ett samtal med 

en deprimerad patient. Tack vare sina kunskaper och sin kompetens tycker dessa kuratorer att de kan 

avgöra vad som fungerar bäst i deras arbete, och om de väljer att ta stöd i Socialstyrelsens riktlinjer 

eller avfärda dem.  

 

”Som professionell yrkesutövare antas man ha skaffat sig en särkskild kompetens. Den består bland annat 

av att kunna bedöma vilka modeller och metoder, eller delar av dessa, som kan vara lämpliga att använda 

i den egna yrkesutövningen och i den aktuella organisationen.”(Laanemets 2008, s.77, st. 2)  

 

När kuratorer tillägnar sig och utvecklar specifik kunskap och specifika kompetenser som är viktiga 

i deras arbete, genomgår de en individuell professionaliseringsprocess. Genom att reflektera över hur 

de använder kunskap i sina handlingar kan de få en överblick av sitt arbete och få kontroll över sitt 

handlingsutrymme, och kanske till och med utvidga det (ibid.).  

 

Såklart är det inte enbart kuratorernas mångfacetterade kunskap som avgör hur de ska jobba med den 

enskilda patienten. Fyra av fem kuratorer tycker att KBT inte passar alla patienter och att det är 

patientens personlighet, problematik och inställning till KBT som bestämmer effekten av 

behandlingen. Kuratorerna gör bedömningen tillsammans med sina patienter.  
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Med hjälp av det här resonemanget kan vi på ett bättre sätt förstå varför de intervjuade kuratorer kan 

ställa sig kritiska till vissa delar av KBT samtidigt som de använder sig av andra delar i 

patientsamtalen. Med hjälp av de många kunskaper och kompetenser som de har skaffat sig anser 

kuratorerna att de själva kan bedöma vilken metod, och vilket verktyg som skulle passa den enskilda 

patienten, och det aktuella problemet. Vi kan här ställa en fråga: om vi utgår från att riktlinjerna är 

ett sätt för Socialstyrelsen att ha bättre genomlysning av behandling av depression och ångest i 

landet (det är ett mycket försiktigt antagande), hur kan vi förhålla oss till att inte alla väljer att följa 

dem? Och om ett av riktlinjernas syften är kontroll och genomlysning – är det då ett bra medel för att 

uppnå det syftet? Vad är det som väger mer – en statlig riktlinje eller en bedömning om den enskilda 

patienten?     

 

7.2. HANDLINGSUTRYMME  
Genom att reflektera över hur de använder kunskap i sina handlingar kan kuratorerna få en överblick 

av sitt arbetssätt och få kontroll över sitt handlingsutrymme, och kanske till och med utvidga det – så 

skrev jag i det förra avsnittet. Men det ovanstående påståendet förutsätter att kuratorer har ett 

handlingsutrymme som de kan utnyttja och utvidga. De intervjuade kuratorernas handlingsutrymme 

begränsas av organisationens regler och policy, av lagstiftningar, samhällsnormer etc.(Lipsky 1980; 

Svensson 2008). Alla har de fått uppdrag från sina vårdcentraler att utöva psykosocialt arbete 

och/eller KBT-terapier tillsammans med patienterna. Deras handlingsutrymme begränsas av dessa 

uppdrag. Men i vilken utsträckning? Kuratorerna tycker inte att deras vårdcentraler och 

verksamhetschefer på något sätt inskränker deras handlingsutrymme när det gäller arbetet med 

patienter, utan det är något som bestämmer om och formar tillsammans med patienterna.  

 

När det gäller Socialstyrelsens riktlinjer så upplever KBT-kuratorerna dem som ett stöd i deras 

arbete. De andra tre kuratorer tycker inte att deras handlingsutrymme begränsas av riktlinjerna. En 

kurator säger att de påverkar henne genom att hon uppdaterar sig om nyheterna i psykosocialt arbete 

och psykoterapi. I sina svar hänvisar kuratorerna till sina chefer och vårdcentraler – de säger att 

ingen pressar dem till att utbilda sig i KBT och följa Socialstyrelsens rekommendationer. En kurator 

menar att mycket beror på chefen, och hur hon/han ser på kuratorns arbete. Hon berättar också om 

kollegor som fått kravet att ackrediteras för KBT. 
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Hur kan vi bäst förstå de intervjuade kuratorernas breda handlingsutrymme? En av kuratorerna säger 

att de jobbar ensamma och att cheferna inte har insyn i deras arbete. Vi kan relatera det här 

argumentet till Laanemets (2008) påstående om att socialarbetare ligger ett steg före de 

organisationer de jobbar inom, eftersom det är de som står i direktkontakt med klienter. Det är 

förvisso inte bara kuratorer som står i direktkontakt med patienter som kommer till vårdcentralerna, 

men de är oftast ensamma om att ha psykosocial kompetens bland personal med medicinsk 

kompetens. Vi kan dra en försiktig slutsats att denna position möjliggör för dem att bestämma 

villkor och sätta gränser för sitt arbete. Kuratorerna kanske tycker att de kan själva definiera 

problemet samt hitta en lämplig insats och anpassa den efter varje enskild patient (ibid.). Lipsky 

(1980) ger en liknande förklaring – forntlinjebyråkraterna förväntas göra bedömningar inom sitt 

handlingsutrymme, och att de är förhållandevis fria från tillsyn av chefer och granskning av klienter.  

 

En kurator säger att när hon jobbade på socialtjänsten var hon mer styrd än vad hon är på 

vårdcentralen, eftersom på vårdcentralen sysslar hon inte med myndighetsutövning. Diskussionen 

om handlingsutrymme för oss vidare till diskussionen om autonomi. Vad är autonomi?  

 

”En yrkesgrupp som uppnår autonomi har möjligheter att självständigt planera och utföra yrket.” 

(Laanemets 2008, s. 84. St.1)    

 

Hur mycket autonomi en yrkesgrupp har beror mycket på arbetsplatsen. Det finns yrkesgrupper vars 

arbete är hårt reglerat av lagarna och organisationens ramar. Det gäller t ex de socialarbetare som 

sysslar med myndighetsutövning och tvångsvård. I kontrast till dessa finns det yrkesgrupper – t.ex. 

egna företagare, som konsulter och terapeuter – som har stor frihet att forma och utföra sitt arbete 

(ibid.). Nu är det så att i vårt fall jobbar fyra av fem kuratorer inom den offentliga sektorn (dvs. 

Region Skåne), och en inom en privat verksamhet. De följer dock samma lagar och föreskrifter. Men 

Laanemets (2008) argument kan ändå hjälpa oss att förstå varför kuratorerna upplever att de har 

autonomi i deras patientarbete.  

 

Det enda som sätter gränser är tiden och tillgängligheten. Det uppger tre av de fem kuratorerna. Det 

påverkar deras arbetssätt genom att de måste avsluta patientkontakter tidigare, och göra 

korttidsinsatser. Dessa kuratorer är inte ensamma om att handskas med tidsbrist och de problem den 

innebär. Lipsky (1980) beskriver hur frontlinjebyråkrater ofta får handskas med tidsbrist och 

bristande information i arbetet med klienter (och i detta fall patienter). De har bl. a för hög 

belastning i förhållande till sina arbetsuppgifter. När man är mycket belastad, har man mindre tid för 
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varje enskild patient. En annan orsak är ”övriga” arbetsuppgifter, såsom dokumentation och 

pappersarbete. Om vi utgår från Lipsky kan vi se att tidsresurserna som kuratorerna förfogar över 

inte räcker till och de måste hitta lösningar för att hantera denna brist.  

 

Hudson-Allez (2000) skriver att i primärvården i England är denna tidsbegränsning 

institutionaliserad, dvs. den har blivit en del av arbetets organisering. På de flesta vårdcentraler är 

antalet samtal begränsat till sex, tio eller tolv tillfällen. Det gör att kuratorerna måste anpassa sitt 

arbetssätt för att hantera tidsbegränsningen. T ex de som ursprungligen är psykodynamiskt eller 

humanistiskt inriktade, har anammat kognitiva och lösningsfokuserade terapimodeller. De har också 

blivit mer flexibla och kan anpassa terapimodellen till den enskilde patientens behov. Vi kan här 

finna en del likheter i kuratorernas arbetsförhållanden i dessa två studier. Men det finns förstås 

skillnader, inte minst i anledningen till tidsbegränsningen. I den här studien är det just tiden som 

sätter gränsen, medan i Hudson-Allez studie är det organisationen som har satt den. Det här 

exemplet för oss tillbaka till Lipsky (1980) och Svensson (2008) som hävdar att det är 

organisationen som formar handlingsutrymmet. I det här fallet är det organisationerna som 

bestämmer tidsgränserna.       

     

Vi har sett att kuratorerna är fria att utforma sitt arbete med patienterna efter egna kunskaper och 

professionella bedömningar samt efter patienternas önskemål och inställningar. De jobbar, som sagt, 

ensamma, chefer ger dem fria händer när det gäller samtal och behandling och de kan lägga upp 

deras arbete som de tycker är lämpligt. Hur behandlingen, eller samtalskontakten ska se ut 

bestämmer de tillsammans med den enskilda patienten. I Hanquists (2011) undersökning uppger 

psykiatrikuratorerna att de själva utformar sin yrkesroll, och upplever det som en frihet. De kan 

utforma sitt arbete i enlighet med det de själva är intresserade av, eller är kompetenta inom. Friheten 

att forma sin yrkesroll är en tillgång till de vårdteam kuratorerna är jobbar inom. Här kan vi dra en 

del paralleller med de resultat jag har kommit fram till. Kuratorerna i Hanquists undersökning kan 

själva forma sin yrkesroll och sitt arbete, medan kuratorerna i min undersökning kan själva forma 

arbetet med patienter. Vi kan senare diskutera ifall denna frihet är gemensam för de flesta 

sjukvårdskuratorer.  

 

7.3. EVIDENSBASERAT ARBETE 

Evidensbaserade metoder i socialt arbete gör att man lättare kan bedöma insatsernas resultat. 

Begreppet Evidence Based Practice (EBP) kommer från den medicinska världen, men har under 
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senare år fått fotfäste i socialt arbete. Socialstyrelsen är en av aktörerna som kämpar för att etablera 

EBP i Sverige. Olika organisationer framhåller olika kunskapsutvecklingar. I en viss organisation får 

erfarenhetsbaserad kunskap större betydelse, medan i andra är evidensbaserad kunskap viktigast 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).   
 

Alla kuratorerna i den här undersökningen jobbar med evidensbaserade och väletablerade metoder 

och modeller och anser att det är viktigt att jobba evidensbaserat. De menar att det är en 

kvalitetssäkring. Samtidigt framhäver kuratorerna betydelsen av erfarenhetsbaserad kunskap. Nästan 

alla kuratorer använder sig av uttrycket ”att ha många verktyg i sin låda” när de beskriver deras 

arbete. Deras svar för oss tillbaka till diskussionen om kunskap och professionalisering på 

individplan. Kuratorerna har genom sina utbildningar och arbetslivserfarenhet tillägnat sig olika 

typer av kunskap och många kompetenser. De har genomgått en professionaliseringsprocess 

(Laanemets 2008). Deras profession ger dem tryggheten att välja de metoder som de tycker passar 

den unika patienten.  

 

När jag påbörjade denna studie hade jag en förförståelse om att kuratorer skulle ha ett större krav på 

sig att jobba evidensbaserat eftersom de jobbar inom hälso- och sjukvården. En vårdcentral borde 

kanske framhålla den evidensbaserade kunskapen högt, tyckte jag. Svaren från kuratorerna har blivit 

olika. En kurator tycker att kravet faktiskt är större eftersom man befinner sig i en miljö där 

evidensen har stor betydelse och att man måste visa upp resultat av sitt arbete. En annan kurator 

tycker inte att det är något större krav. Men tre av fem anser att kravet finns men att det inte är större 

inom primärvården än någon annanstans. Vi kan försöka förstå variationen av svaren med hjälp av 

teorier om handlingsutrymme. Organisationen, dvs. vårdcentralen formar den enskilda kuratorns 

handlingsutrymme och sätter gränser för det. Kan det vara så att det är vårdcentralen som avgör om 

kravet på evidens ska vara högt eller inte?  

 

I Hanquists (2011) undersökning framför en del kuratorer att vidareutbildning i psykoterapi har en 

påverkan på deras yrkesidentitet. Att känna sig kompetent och kunna välja bland många verktyg för 

att hjälpa patienterna ger kuratorerna trygghet i deras jobb. De resonerar också om huruvida 

vidareutbildningen kan påverka deras yrkesstatus. En kurator känner sig mer kompetent i och med 

vidareutbildningen, medan en annan säger att det inte märks i relationer till andra yrkesgrupper på 

arbetsplatsen.  I den här undersökningen anser en KBT- kurator att genom att jobba evidensbaserat i 

en medicinsk miljö blir man tagen på allvar som terapeut och att det höjer statusen. Hon säger också 

att man kan lättare föra tvärvetenskapliga diskussioner när man har den här kompetensen.  
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Resultaten både i min och i Hanquists (2011) studier för oss in på diskussionen om socialarbetarnas 

yrkesroll och profession. Socialarbetare brottas med frågan – är socialt arbete en profession eller 

inte? De, som tycker att socialt arbete inte är någon profession, menar att det styrs alltför mycket av 

yttre faktorer. Men andra förklarar att det här problemet är gemensamt för alla professioner 

(Laanemets 2008). Jag syftar inte till att föra den här diskussionen vidare. Istället vill jag diskutera 

huruvida vidareutbildning och evidensbaserat arbete är bidragande till professionaliseringen av 

socialt arbete.     

 

8. DISKUSSION  

Den här undersökningen har visat vilka uppfattningar det råder om KBT och Socialstyrelsens 

riktlinjer bland kuratorer inom primärvården. Å ena sidan är resultaten rätt så självklara – att  

kuratorer som har KBT-utbildning tycker om den metoden och upplever Socialstyrelsens riktlinjer 

som ett stöd kunde man gissa. Å andra sidan, tycker jag, att i den här undersökningen har jag 

kommit fram till en del intressanta saker. En är att oavsett den psykoterapeutiska inriktningen och 

olika attityder om KBT och riktlinjerna har kuratorerna som jag intervjuat mycket gemensamt, som 

(såklart) patientperspektivet och lyhördheten för den enskilda patientens behov, uppfattningen om att 

man måste ha många ”verktyg i sin låda” och värdesättandet av evidensbaserade (beprövade) 

metoder.  

 

Attityderna till KBT är allmänt positiva bland kuratorerna utan KBT-kompetens. Jag har dragit 

paralleller mellan den här studien och Larssons (2010). Han har kommit fram till att 

psykoterapeuterna inom olika inriktningar är överens i frågorna som rör den terapeutiska relationen 

och om vilken effekt psykoterapi bör få – alltså de grundläggande sakerna, och att skillnaderna 

ligger i metod- och forskningsfrågorna. Är det så för alla kuratorer och psykoterapeuter? Problemet 

med den här undersökningen är att alla intervjupersoner har mer eller mindre samma uppfattningar 

om KBT. Resultatet hade varit annorlunda och mer intressant om en del av kuratorerna hade varit av 

en helt annan åsikt och t ex förkastat KBT helt. Så för att ge ett mer eller mindre definitivt svar, 

behövs fler undersökningar. Men det behövs inga undersökningar för att säga att patientperspektivet 

och vikten av den terapeutiska relationen skall vara gemensamt för alla kuratorer, psykoterapeuter, 

och alla de som jobbar inom människobehandlande organisationer.  
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Kan vi utifrån den här studien skaffa oss en uppfattning om vilken plats KBT har i primärvården? 

Kanske inte, för den här studien har bara berört fem av tusentals vårdcentraler. Men vi kan ändå se 

hur olika vårdcentralerna kan förhålla sig både till KBT och till riktlinjerna – en del väljer att 

anställa KBT-terapeuter medan andra väljer att behålla den psykosociala kompetensen de redan har. 

En kurator säger att på hennes vårdcentral har man funderat på att anställa en kurator med KBT-

kompetens också. Det är intressant att diskutera hur organisationer utifrån sin kunskap, autonomi 

och sina resurser bestämmer hur de ska arbeta.               

 

Socialstyrelsen har utgivit riktlinjerna för att människor som lider av depression och ångest ska få en 

bra behandling och för att hälso- och sjukvården använder kostnadseffektiva metoder. I analysen 

ställde jag frågan om riktlinjerna och rekommendationerna om KBT är också ett sätt för 

Socialstyrelsen att få bättre koll på vilka metoder man använder sig av i hälso- och sjukvården för att 

behandla depression och ångest. Jag har redan gjort ett försiktigt men kanske förhastat antagande om 

att det kan vara så. Jag kan inte veta om det är så, men jag tycker att riktlinjerna skulle kunna vara 

vara ett effektivt sätt att få den här genomlysningen. En av kuratorerna säger ju att riktlinjerna 

behövs för det kan annars finnas en risk att det dyker upp många behandlingsmetoder som är 

ineffektiva. Riktlinjerna kan därför vara ett bra sätt att minska den här risken och få bättre koll på 

vilka metoder som används. Här är det viktigt att påpeka att jag själv varken stödjer eller sätter mig 

emot de här riktlinjerna.   

 

Men vi har sett att kuratorerna i den här studien som inte är KBT-terapeuter ställer sig kritiska till 

riktlinjerna och kan välja att inte följa dem. En förklaring kan vara att kuratorernas profession ger 

dem trygghet och säkerhet att göra egna bedömningar. En annan förklaring är kuratorernas chefer, 

som ger dem rätt mycket frihet att utforma eget arbetssätt. Om det är så att riktlinjerna är ett sätt för 

Socialstyrelsen att ha bättre genomlysning och kontroll av de psykoterapeutiska behandlingar som 

utförs i primärvården, så är det inte så att alla vårdcentraler följer dem. Vad kam vi då säga om 

tyngden av riktlinjerna? Skulle vi kunna påstå att de inte väger så mycket? De har ju orsakat en 

omfattande debatt och många yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården har satt sig emot dem. 

Då är det kanske förståeligt att inte alla väljer att följa dem. Sedan måste vi ta hänsyn till att det kan 

vara en komplicerad process att förändra sin verksamhet, och en del vårdcentraler tycker att de 

fungerar bra som de gör. Dessutom har riktlinjerna bara kommit ut i fjol, vilket innebär att vi måste 

vänta ett litet tag innan vi ser hur de har påverkat hälso- och sjukvården. En annan förklaring till att 

en del vårdcentraler väljer att inte följa dessa riktlinjer är patienterna som de jobbar med. 

Socialstyrelsens riktlinjer har gett ut riktlinjer samtidigt som de medger att de inte kan ersätta den 
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enskilde läkares bedömning. Och vi har sett att kuratorerna i den här studien utformar behandlingen 

tillsammans med patienten. Så kanske är det så att den individuella bedömningen väger mer statliga 

riktlinjerna.         

 

En annan intressant sak som jag har kommit fram till i studien är att mina intervjupersoner har ett 

brett handlingsutrymme och att de är fria att utforma sitt arbete efter egna bedömningar. Jag har 

försökt sätta kuratorernas handlingsutrymme och handlingsfrihet i ett vetenskapligt och 

organisatoriskt sammanhang och kommit fram till att kuratorerna tack vare sin självständiga position 

bland professionella med medicinsk kompetens har mycket autonomi i sitt arbete. Dels beror det på 

att de inte sysslar med myndighetsutövning eller tvångsvård och är inte lika hårt bundna av 

restriktioner än de som jobbar på socialtjänsten eller inom kriminalvården. Och dels beror det på att 

kuratorerna använder sin breda och mångfacetterade kunskapsbas för att göra de bedömningarna de 

tycker är lämpliga, och forma och utvidga eget handlingsutrymme.    

 

Jag har också, mot bakgrund av en annan undersökning (Hanquist 2011), ställt frågan om denna 

frihet att utforma sitt eget arbetssätt är gemensam för de flesta kuratorer som jobbar inom 

sjukvården. Jag kan förstås inte göra några generaliseringar grundade på två kvalitativa studier. Men 

jag tycker ändå att det finns fog för detta påstående. När jag gjorde min praktik på en 

kuratorsavdelning på ett sjukhus såg jag att alla kuratorer jobbade mycket olika. De hade olika 

kompetenser (utöver grundutbildningen) och utformade sina arbetsformer efter egna kunskaper, och 

bedömningar.  

 

Jag har försökt med hjälp av teorier om handlingsutrymme förstå varför en kurator tycker att kravet 

på evidensbaserat arbete är högt i en medicinsk verksamhet, medan en annan tycker tvärtom.  Är det 

pga. av deras vårdcentraler ställer olika krav? Det är förstås något som jag borde ha frågat 

kuratorerna under intervjuerna. Men en teori kan ju vara att olika organisationer ställer olika höga 

krav på evidensen. Andra tre kuratorer tycker inte att kravet är högre än någon annanstans. Det kan 

också vara därför att kuratorerna har friheten att utforma sitt arbete, och välja om de ska jobba 

evidensbaserat eller inte.     

 

Genom att tillägna sig ny kunskap har kuratorerna genomgått en professionaliseringsprocess – det 

har jag redan skrivit. Men betyder det att vidareutbildning i psykoterapi och arbete med 

evidensbaserade metoder är också en del av professionaliseringsprocessen?   
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För att diskutera den fråga mer ingående behöver jag vara bättre rustad, dvs. sätta mig in i ämnet. 

Men jag kan ändå tycka att vidareutbildningen i psykoterapi och evidensbaserade metoder bidrar till 

en professionaliseringsprocess och kanske t.o.m. statushöjning. Men är man då fortfarande en 

socialarbetare eller en psykoterapeut?    

 

9. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

I den här undersökningen behandlas det många ämnen som alla är intressanta och viktiga att forska 

på. För det första är det Socialstyrelsens riktlinjer. I och med att de bara har kommit ut i fjol, tror jag 

att det kommer många studier om deras validitet, om hur de tillämpas i primärvården, och om de har 

lett till några förändringar inom hälso- och sjukvården.  

 

Jag har, som sagt, haft problem med att hitta forskning som berör mina frågeställningar. De flesta 

studier som jag har hittat som berör kuratorer och deras yrkesroll är C-uppsatser. Därför skulle jag 

vilja se fler studier om kuratorer i hälso- och sjukvården och deras handlingsutrymme, 

professionaliseringen och steget från socialarbetare till psykoterapeut. Jag vill också att det ska göras 

fler undersökningar som behandlar tvärprofessionellt socialt arbete och samarbetet med läkare, 

sjuksköterskor etc.  

 

Jag har valt att undersöka ett ämne som ligger på gränsen mellan socialt arbete och hälso- och 

sjukvård, och har undersökt det från det sociala arbetets sida. Det hade varit oerhört intressant att 

välja en annan ingång i ämnet och undersöka det från hälso- och sjukvårdens sida. Att försöka förstå 

kuratorernas handlingsutrymme som anställda inom hälso- och sjukvården, inte som socialarbetare. 

Då hade man valt andra teorier än om socialarbetarnas handlingsutrymme. Human Resource- teorin 

hade varit mycket användbar. Lipskys teorier är däremot applicerbara på primärvården också, 

eftersom de handlar om frontlinjebyråkrater i stort.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

1. Vad jobbar du som?  

2. Vilka är dina arbetsuppgifter på vårdcentralen? 

3. Har du någon KBT-utbildning? 

4. Om inte – vad vet du om KBT?  

5. Vad tycker du om KBT?  

6. Vad tycker du om KBT som behandlingsform vid (1) depression och (2) 

ångestsyndrom?  

7. Vilken är din främsta patientgrupp?  

- Har du fler kvinnor eller män? 

- Hur stor är åldersvariationen? 

- Olika nationaliteter?    

8. Har du patienter med (1) och (2)?  

9. Får du dem remitterade till dig? 

10. Behandlar du dem eller remitterar vidare?  

11. Hur brukar du behandla patienter med (1) och (2)? 

12. Vilken behandlingsmetod tycker du fungerar bäst? I vilka fall? Med vilka 

patienter?  

13. Om du har KBT-utbildning: brukar du använda dig av KBT vid (1) och (2)?  

14. Om du har KBT-utbildning: tycket du att KBT har samma effekt på patienter 

beroende av deras kön/etnicitet/ålder? 

15. Vad tycker du om att Socialstyrelsen kommit ut med riktlinjerna?  

16. Vad tycker du om att Socialstyrelsen rekommenderar KBT?  

17. Vet du vad jag menar med handlingsutrymme?  

18. Känner du att du – som vårdcentralskurator – har handlingsutrymme i ditt jobb 

(med patienter)?  

19. Känner du att Socialstyrelsens riktlinjer påverkar ditt handlingsutrymme i ditt 

patientarbete? 

20. Socialstyrelsen rekommenderar KBT eftersom den är evidensbaserad. Brukar 

du jobba utifrån evidensbaserade metoder?  

21. Tycker du att det finns ett större krav på för vårdcentralskuratorer att jobba 

evidensbaserat? Om ja – vad har det att göra med? 

22. Om ja – påverkar det på något sätt ditt handlingsutrymme?  

Några slutord?   

 

 


