
 

  
 

 

 

Ersta Sköndal Bräcke högskola  

Institutionen för socialvetenskap  

Socionomprogrammet 210 hp 

 

 

 

 

  
”Alla  händer  passar  inte  i  samma  handske” 

En  kvalitativ  studie  om  vården  av  depression  och  ångestsyndrom  i  Sverige  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Klaesson & Johanna Pettersson 

Examensarbete i socialt arbete, 15 hp  

SOC63, VT-17 

Kandidatuppsats 

Handledare: Anders Kassman 

Examinator: Kenneth Sundh 

  



 

Sammanfattning  
När Socialstyrelsen publicerade förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom i december 2016 fick de mycket kritik, framförallt i media, av yrkesverksamma inom 

hälso-och sjukvården samt socialt arbete både nationellt och internationellt. Socialstyrelsen har tagit 

emot remissvar och ska publicera en slutgiltig version hösten 2017. Syftet med studien var att utforska 

vilka tankar och idéer som finns om hur vården vid dessa tillstånd ska se ut. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys har studien tagit del av alla remissvar för att svara upp till syftet och undersöka olika 

inställningar kring förslaget till nya riktlinjer. Bearbetningen av remissvaren har gjorts i omgångar via 

ett kodningsschema som inspirerats av en perspektivanalys och en strukturerad kategorisering. 

Materialet har sedan analyserats med hjälp av domänteorin och gör kopplingar till begreppet 

evidensbaserad praktik. En begränsning med studien är att det inte går att komma åt alla inställningar 

kring detta ämne endast genom urvalet remissvar. Studien kommer fram till att remissvaren visar på 

motstridiga åsikter som grundar sig i sammanhanget som de olika aktörerna befinner sig i samt att det 

är ett vanligt fenomen som ger bredare perspektivspridning och bidrar till samhällsutveckling. Studien 

kommer även fram till att en reell brist i riktlinjerna anses vara bristen på mångfald av åtgärder samt 

att tilliten till riktlinjerna och Socialstyrelsen är bristfällig vilket leder till att Socialstyrelsens 

kompetens ifrågasätts. 

 

Nyckelord: Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer, Nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom, remissvar, motstridiga åsikter, brist på mångfald, domänteori 

  
  
   



 

Abstract  
When the Health and Human services department in Sweden published a proposition for new national 

guidelines regarding the care of depression and anxiety disorder in December of 2016 they got a lot of 

criticism, especially in media, from practitioners in healthcare and social work both national and 

international. The Health and Human services department has received statements of opinions and are 

going to publish a final version of the new guidelines in the autumn of 2017. The purpose of this study 

was to explore which thoughts and ideas there is about how the care for these conditions should be. 

This study has through a qualitative content analysis looked at all the statements the Health and 

Human services department has received to answer to the purpose and research different attitudes 

about the proposition for new guidelines. The statements were processed in different rounds thru a 

coding system that was inspired from a perspective analysis and a structured categorization. The 

empirics has been analyzed with a domain theory and make connections to the concept of an evidence-

based practice. One limitation with this study is that it is not possible to get to all the attitudes 

regarding this subject from the sample of the received statements of opinions. The study reach a 

conclusion that the statements show contrarious opinions which is based on the context the actor is in 

and that it is a common phenomenon which gives a wider spread of perspectives and contributes to 

social development. The study also concludes that a lack of diversity of interventions in the guidelines 

is a substantial flaw and that the trust towards the guidelines and the Health and Human services 

department is defective which leads to a questioning about the department's competence. 

  

Keywords: The Health and Human services departments proposition for new guidelines, National 

guidelines for care of depression and anxiety disorders, statements of opinion, contrarious opinions, 

lack of diversity, domain theory  
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Förkortningar  
 

EBM    - Evidensbaserad Medicin 

EBP   - Evidensbaserad Praktik 

ECT   - Electroconvulsive Therapy / Elektrokonvulsiv behandling 

IPT   - Interpersonell Terapi 

KBT   - Kognitiv Beteendeterapi 

LoV   - Lag om Valfrihetssystem  

MBO   - Människobehandlande organisationer 

MINI  - Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju  

PDT   - Psykodynamisk Terapi 

rTMS  - repetitiv Transkraniell Magnetstimulering 

SCID-I  - Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders 

SKL   - Sveriges Kommuner och Landsting 

SSRI   - Selektiva Seratoninåterupptagshämmare 
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1  Inledning  
Intresset för studien startade när vi av en slump upptäckte att Socialstyrelsen kommit ut med en 

remissversion av nya nationella riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom. Sverige har 

endast en tidigare version med nationella riktlinjer för denna patientgrupp och riktlinjerna har kommit 

att bli ett omtalat ämne inom såväl socialt arbete som i massmedia. Utifrån ett tidigare intresse 

utvecklades därför studien till att handla om hur debatten kring vården av denna patientgrupp ser ut 

idag.  

Efter att socialstyrelsen publicerade remissversionen fick den uppmärksamhet i media där 

yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården skrev debattinlägg i tidningar med kritik gentemot de 

nya riktlinjerna. Några debattörer publicerade även sina remissvar. Kritiken handlade bland annat om 

felaktiga tolkningar av aktuell forskning och att riktlinjerna skiljer sig från Sveriges grannländers 

nationella riktlinjer. Kritiken berörde även åsikter om att riktlinjerna inte främjar mångfaldig 

behandling till denna patientgrupp med varierande symptom - att riktlinjerna inte ger ett 

helhetsperspektiv på patienten.   

Vi ser här ett vetenskapligt problem i form av en kunskapslucka om vilken effekt det får om 

opinionen ställer sig kritiska till något som ska appliceras på en offentlig verksamhet. Om 

opinionsströmningar går emot riktlinjerna, så som media beskriver det, finns det risk att problem 

uppstår både i hur riktlinjerna efterföljs av de som arbetar inom vården samt problem rörande hur 

många som kommer att söka hjälp vid depression och ångest om det inte finns något förtroende för 

riktlinjerna som utformar vården. Om vården blir ojämlik beroende på vem som erbjuder den och om 

patienterna inte vill söka hjälp för att de inte tror på den vården som de erbjuds kommer det i 

förlängningen kunna påverka arbetet med psykisk ohälsa negativt. Vi ser ett behov av att på ett 

vetenskapligt sätt utforska vilka opinionsströmningar som finns gällande förslag till nya riktlinjer då 

nationella riktlinjer påverkar och styr arbete och utformning av vården. Hur opinionsströmningar 

eventuellt kan komma att påverka utförandet av vården skulle också på vetenskaplig nivå behöva 

utforskas. 

Då Socialstyrelsens Nationella riktlinjer har och förväntas ha ett stort inflytande på vårdens 

resursfördelning är således vården av denna patientgrupp i Sverige i ett föränderligt skede. Utifrån 

kritiken i mediedebatten och riktlinjernas påverkan på vården har vi därför en föreställning om att 

motstridiga åsikter kan komma att bidra till en ojämlik följsamhet till riktlinjerna och på så sätt orsaka 

en ojämlik vård. Det blir därför intressant att försöka belysa hur Socialstyrelsens förslag till nationella 

riktlinjer tas emot baserat på de åsikter som uttrycks i remissvaren. 

 

1.1  Syfte  
Syftet med studien är att undersöka aktuella opinionsströmningar kring hur vården av depression och 

ångestsyndrom bör se ut i Sverige.  
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1.1.1  Frågeställningar  

-Vilka aktörer har svarat på remissen?  

-Vilka olika skilda synpunkter finns i remissvaren? 

-Vilka motsättningar går det att urskilja i remissvaren?  
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2  Bakgrund  
För att undersöka aktuella opinionsströmningar riktar studien in sig på de remissvar som inkommit till 

Socialstyrelsen gällande förslaget till nya riktlinjer. Remissvaren blev av särskilt intresse för denna 

studie då sista datumet att svara på remissversionen inföll inom ramen för datainsamlingsperioden och 

på så sätt blir materialet både färskt och aktuellt. 

Socialstyrelsens remissversion för nya nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom publicerades i december 2016 och är planerade att ersätta de nationella riktlinjerna från 

2010 under hösten 2017 (Socialstyrelsen, 2016). De nationella riktlinjerna ger, enligt socialstyrelsen, 

rekommendationer främst till politiker, verksamhetschefer, tjänstemän och andra yrkesverksamma 

inom hälso- och sjukvård om åtgärder för vård av barn, ungdomar och vuxna med depression och 

ångestsyndrom. Socialstyrelsen beskriver att riktlinjerna “syftar till att stimulera användandet av 

vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område” (Socialstyrelsen, u.å.-a). 

Eftersom socialstyrelsen i förordet till remissversionen skriver att riktlinjerna bör påverka 

resursfördelningen inom vården (Socialstyrelsen, 2016) kommer det att ske en förändring inom vården 

om remissversionen går igenom. Det som går att urskilja ur olika debattartiklar är att det finns kritik 

mot dessa förändringar vilket gör det intressant att studera hur denna kritik ser ut. Detta för att få en 

uppfattning om hur remissversionen kommer att tas emot. Debatten speglar splittrade åsikter om 

remissversionen mellan olika verksamheter, vilket framgår i bland annat en artikel i Dagens Nyheter 

skriven av 17 olika nordiska forskare (Amundsen Nissen-Lie, et.al., 2017, 14 januari). Artikeln blev 

till en debatt-tråd där bland annat socialstyrelsen gavs tillfälle att ge en replik (Björkelund, et.al., 2017, 

17 januari). Det blir därför intressant att försöka ta reda på hur remissversionen tas emot av 

intressenter och om olika aktörer tänker olika.  

Att studera detta blir av intresse för socialt arbete dels på grund av att det är betydelsefullt för 

socialt arbete att ha kunskap om hur vården av depression och ångestsyndrom organiseras då det 

påverkar det lokala sociala arbetet. Det är även av intresse att veta hur aktuella opinionsströmningar 

ser ut för att på bästa sätt kunna möta klienter i denna patientgrupp. En socialarbetare möter i sitt 

arbete ofta människor som är i kontakt med hälso-och sjukvården eller har behov av psykisk vård. 

Socialt arbete utförs även i hälso-och sjukvården och påverkas på så vis av vad som försiggår i den 

institutionen (Blom och Morén, 2015).  Det är vidare viktigt för socialarbetare att ha insikt i hur 

arbetet de utför styrs och påverkas av externa förhållanden. Det blir även av relevans hur 

remissversionen tas emot då socialtjänsten är en av de aktörer som Socialstyrelsen riktar sig till i och 

med nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2016).  
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2.1  Informationsbaserad  bakgrund  
I detta kapitel presenteras en bakgrund baserad på information som är av relevans för att underlätta 

läsningen. Begreppen depression och ångestsyndrom beskrivs, tillsammans med Socialstyrelsens 

remissversion, kortfattat. Några lagrum som aktualiseras senare i studien redogörs. 

 

2.1.1  Depression  och  ångestsyndrom  

Depression och ångestsyndrom är två begrepp för psykiska tillstånd som innefattar flera 

underdiagnoser. Här kommer begreppen förklaras kortfattat för att ge en övergripande bild av vad 

tillstånden som riktlinjerna handlar om innebär.  

I Socialstyrelsens (2016) beskrivning av depression och ångestsyndrom hänvisar de till två stycken 

manualer för diagnostisering; ICD-10 (International statistical classification of diseases and related 

health problems), som är utgiven av World Health Organization (WHO) och DSM-5 (Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders) som är utgiven av Amerikanska Psykiatriska föreningen (APA). 

Inom hälso- och sjukvården används rapporten ICD-10 som underlag för dessa diagnoser och inom 

forskning och den psykiatriska vården används DSM-5 (Socialstyrelsen, 2016) och därför kommer 

båda källor att användas i beskrivningen.  

ICD 10 (World Health Organization [WHO], 2009) beskriver depression som ett mentalt tillstånd 

som kan specificeras som mild, måttlig eller svår beroende på tillståndets längd samt antal och 

svårighetsgrad av symptom. De typiska symptomen för depression är minskad energi, låg 

sinnesstämning och minskad aktivitet. Det är även vanligt att bli trött efter liten ansträngning och ofta 

minskar koncentration, intresse och behagliga känslor. Oro, sömnstörningar och minskad aptit är ofta 

förekommande och således viktminskning. Självförtroendet och självkänslan kan minska och det är 

vanligt med skuldkänslor, känsla av att vara värdelös, minskad psykomotorisk förmåga samt minskad 

sexualdrift. Sinnesstämningen varierar dagligen och är svårpåverkad av omständigheter. Depression är 

vanligt förekommande med somatiska symptom.  

Symptom för egentlig depression enligt DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2013) 

beskrivs som nedstämdhet, påtagligt minskat intresse, betydande viktförändring utan avsiktlig 

påverkan, sömnstörning, psykomotorisk hämning eller rastlöshet, känsla av värdelöshet eller 

överdrivna skuldkänslor, minskad koncentrationsförmåga eller minskad obeslutsamhet och 

återkommande tankar på döden. För att diagnostiseras med egentlig depression krävs att minst fem av 

nio symptom uppfylls, att symptomen inte beror på substanser eller fysiologiska effekter samt att de 

orsakar försämrad vardaglig funktion och lidande. Det finns olika typer av egentlig depression; lindrig, 

medelsvår, svår, med psykotiska symptom, i partiell remission, i fullständig remission och 

ospecificerad. Vilken typ av depression som patienten diagnostiseras med handlar om antalet symptom 

och svårighetsgraden på dem. I DSM-5 finns även fler sorters depressioner beskrivna och även 

depression i kombination med andra diagnoser.   
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ICD-10 (WHO, 2009) beskriver inte vad ångest i sig är men beskriver olika ångestsyndrom såsom 

olika fobier, Generaliserad ångestsyndrom (GAD),  Obsessive-compulsive disorder (OCD) och 

paniksyndrom. GAD är en generaliserad och återkommande ångest som inte grundar sig i 

omständigheter utan kan uppstå oväntat, symptomen varierar mycket men vanligast är 

muskelspänningar, ihållande nervositet, skakningar, hjärtklappning, buksmärtor och katastroftankar. 

OCD är tvångstankar och tvångshandlingar som innebär att personen får tvångsmässiga tankar, idéer, 

impulser eller bilder som upplevs som sina vanliga tankar men som återkommer i mönster. 

Tvångshandlingar är handlingar som utförs tvångsmässigt. Mycket stress och ångest följer med 

diagnosen. Paniksyndrom innebär återkommande och oförutsägbara panikattacker som inte är 

sekundär till någon annan diagnos. Vanliga symptom av panikattacker är känslor av att inte kunna 

andas, bröstsmärtor, yrsel, känsla av att dö eller bli galen. ICD-10 beskriver också en diagnos av 

blandad depression och ångest för när det inte går att urskilja vilken av tillstånden som dominerar.  

DSM-5 (APA, 2013) har inte heller en samlad beskrivning av ångest utan olika ångestdiagnoser 

och fler diagnoser än vad som nämns i ICD-10 samt hur de ska diagnosticeras. Nedan följer ett 

axplock för att få en bild av vad ångestdiagnoser kan vara. Bland annat beskrivs separationsångest som 

orimlig rädsla eller vånda för att lämna hemmet, närstående ska skadas och att vara ensam. Selektiv 

mutism är en oförmåga att prata i särskilda sociala situationer och påverkar förmågan att prestera och 

kommunicera. Paniksyndrom beskrivs som oväntade återkommande panikattacker där en panikattack 

beskrivs som en överväldigande intensiv känsla av obehag eller rädsla med samma symptom ICD-10 

beskriver. GAD beskrivs som överdriven oro och rädsla inför händelser och ha svårt att kontrollera 

dem. Känslan av oro och rädsla förknippas med minst tre av sex symptom; rastlöshet, lätt att bli 

uttröttad, koncentrationssvårigheter, lättirriterad, muskelspänningar och sömnstörningar. DSM-V 

beskriver även olika diagnoser i kombination, olika fobier, andra specificerade ångestsyndrom samt 

ospecificerat ångestsyndrom. Tvångssyndrom har ett eget kapitel där beskrivningen liknar den i ICD-

10.  

Patienter med depression och ångestsyndrom kommer i denna studie att beskrivas som 

patientgruppen.  

 

2.1.2  Nationella  riktlinjer  för  vård  vid  depression  och  ångestsyndrom:  Stöd  för  styrning  och  ledning-

Remissversion  

Remissversionen av de nya riktlinjerna omfattar rekommendationer för vård av barn, ungdomar och 

vuxna kring behandling, utredning, diagnostik och omhändertagande vid depression och 

ångestsyndrom. Riktlinjerna ämnar främja vetenskapligt effektiva och utvärderade insatser samt 

fungera som ett stöddokument för hälso-och sjukvården för att kunna göra systematiska prioriteringar. 

Tanken med remissversionen är att öppna upp för diskussion om rekommendationerna för alla 

intressenter innan Socialstyrelsen fattar ett slutgiltigt beslut om hur de nya nationella riktlinjerna ska 

se ut (Socialstyrelsen, 2016).  
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Socialstyrelsen lyfter några rekommendationer som särskilt viktiga; tillgång till psykologisk 

behandling, effektivt omhändertagande, behandling vid medelsvår till svår egentlig depression och 

undersökning av samsjuklighet med kroppslig sjukdom (a.a., 2016). Jämfört med de föregående 

riktlinjerna från 2010 har behandling vid medelsvår till svår egentlig depression fått ta större plats i 

remissversionen, samtidigt som undersökning av samsjuklighet med kroppslig sjukdom tillkommit i 

remissversionen som en särskilt viktig rekommendation (a.a., 2016). 

Vid nästan alla tillstånd av lindrig till medelsvår egentlig depression och ångestsyndrom 

rekommenderas psykologiska åtgärder och särskilt kognitiv beteendeterapi (KBT) men även 

interpersonell terapi (IPT) som visats effektiv. Det finns idag inte tillräcklig kompetens för att erbjuda 

detta i den utsträckning som behövs (framförallt i primärvården) vilket innebär ökade utgifter på kort 

sikt inom hälso- och sjukvården men som förväntas jämnas ut på lång sikt (Socialstyrelsen, 2016). 

Med effektivt omhändertagande menar Socialstyrelsen (2016) att vården bör ha en hög 

tillgänglighet och erbjuda en snabb, strukturerad och korrekt bedömning samt tidigt insatt behandling 

för att minska risken för återinsjuknande och långvariga depressiva tillstånd. Det beskrivs även som 

viktigt att denna patientgrupp kontinuerligt följs upp för att kunna uppdaga allvarliga tillstånd och för 

att följsamheten till behandlingen ökar. Detta kommer en kräva strukturering på organisatoriska plan 

för att kunna upprätthålla kontinuiteten (a.a., 2016). 

Vid behandling av medelsvår till svår egentlig depression rekommenderas i första hand 

elektrokonvulsiv behandling (ECT) eller antidepressiva läkemedel. Repetitiv transkraniell 

magnetstimulering (rTMS) nämns som en alternativt behandlingsmetod och förklaras som ny men 

effektiv med biverkningar som främst är lindriga enligt ny forskning. Både ECT och rTMS är 

rekommendationer som fått högre prioritet vid svår egentlig depression i remissversionen. Det kan 

komma att kräva antingen fler remisser till mottagningar som utför rTMS behandlingar eller att fler 

mottagningar införskaffar tekniken som behövs. Resursfördelningen kommer att påverkas av 

framförallt ökat behov av sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2016).  

Hälso- och sjukvården rekommenderas att erbjuda patientgruppen en undersökning av den 

somatiska hälsan och sjukdomshistoria och beroende på vad det visar även väsentlig utredning och 

behandling. Detta för att kunna identifiera, behandla och göra uppföljning av samtidig somatisk 

sjukdom som är vanligt vid dessa tillstånd (Socialstyrelsen, 2016). 

Socialstyrelsen (2016) nämner att de övergripande konsekvenserna av rekommendationerna är 

kompetensutveckling, nyrekryteringar, organisationsförändringar och ökade utgifter inom hälso- och 

sjukvården. De ökade utgifterna bedöms jämnas ut på lång sikt när vården blivit mer effektiv och 

bättre genom bland annat tidiga upptäckter och insatser i framförallt primärvården. Socialstyrelsen 

menar att, ur ett samhällsperspektiv, innebär rekommendationerna ett kostnadsbesparande och en 

kostnadseffektivitet då de ökade utgifterna är små i jämförelse med de totala kostnaderna i samhället, 

som vid exempelvis sjukskrivningar (a.a., 2016). 
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Socialstyrelsen (2016) lyfter slutligen 37 stycken indikatorer för god vård som visar på de 

rekommendationer som de anser viktigast. I den slutgiltiga utformningen av riktlinjerna kommer även 

målnivåer för dessa att presenteras (a.a., 2016). 

Dessa riktlinjer ersätter riktlinjerna från 2010 och skiljer sig enligt Socialstyrelsen på en del 

punkter. Bland annat ligger fokus på vägledning av de som i första hand tar emot riktlinjerna. Vissa 

insatser som nämndes i de föregående riktlinjerna har hälso-och sjukvården nu implementerat som 

rutinåtgärder som bör fortskrida och nämns därför inte i den nya versionen. Under hösten 2017 

kommer Socialstyrelsens att publicera de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och 

ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2016). 

  

2.1.3  Lag  (2008:962)  om  valfrihetssystem    
Lag om valfrihetssystem (LoV) har som syfte att möjliggöra för kommuner och landsting att låta sina 

patienter och brukare välja utförare för bland annat vård och omsorg istället för att bestämma det åt 

dem (Prop. 2008/09:29). Enligt propositionen till lagen ska både ideella organisationer och privata 

aktörer ha möjlighet att bli leverantörer av dessa tjänster. Möjligheten för individen att själv välja 

leverantör utifrån vad denne anser vara bästa alternativet ska tillgodoses genom att det mellan alla de 

alternativa leverantörerna inte ska finnas någon priskonkurrens. Propositionen beskriver att det är just 

borttagandet av priskonkurrensen som utgör basen för LoV. Det är även kommunen eller landstingets 

ansvar att se till att patienten får adekvat information om sina valmöjligheter gällande vård- och 

omsorgsleverantör (a.a.). 

  

2.1.4  Patientlag  2014:821  

Patientlagen ska, i likhet med LoV, stärka patientens valmöjligheter genom att erbjuda patienten att 

välja utförare inom både öppen specialistvård och offentlig primärvård (SKL, 2014). Delaktighet, 

självbestämmande och integritet är ledord i patientlagen då målet är att styrka dessa hos patienten. Val 

av behandlingsalternativ, delaktighet samt information är olika kapitel i lagen. Enligt en utökad 

informationsplikt som lagen medför ska patienten ges tydlig och adekvat information gällande bland 

annat väsentliga risker för komplikationer, möjlighet till val av behandling samt information om de 

förebyggande metoder som finns för att undvika sjukdom (a.a.). Enligt Karlsson-Gadea (2016) ska 

denna information ges för att underlätta patientens medbestämmande.  Det är i enlighet med 

patientlagen att patienten ska få information som är anpassad till dennes egna förutsättningar och att 

det är av stor vikt att patienten förstår informationen som ges, bland annat gällande vilka alternativ och 

möjligheter som patienten har (a.a.). I lagens inledande bestämmelser tydliggörs det att det är 

patientens ställning som lagen har som syfte att både tydliggöra och stärka (SFS 2014:821). 
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2.2  Tidigare  forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning gällande riktlinjer i form av Socialstyrelsens tidigare 

nationella riktlinjer, både allmänt och riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom som 

publicerades 2010. Studien ägnar sig åt kritisk granskning av offentliga texter, vilket gör det svårt att 

definiera vilken tidigare forskning som är relevant. Å ena sidan kan forskning kring utformning av 

nationella riktlinjer vara det som bör beskrivas under detta avsnitt, å andra sidan skulle även andra 

kritiska studier om närliggande områden vara relevanta. Avsnittet skulle även kunna bestå av 

beskrivning av själva debatten om evidensbaserad praktik och evidensbaserad medicin som präglar det 

sociala arbetet och de riktlinjer som utformas om arbetet. Denna studie väljer redan här att  

rikta in sig på socialstyrelsens specifika arbete och använder det som tidigare forskning. 

  

2.2.1  Nationella  riktlinjer  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer riktar in sig på att ge stöd för styrning och ledning främst riktat till 

beslutsfattare inom landsting men adresserar hela den offentliga svenska hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010). Syftet är att ge rekommendationer för vilka behandlingar och 

metoder som bör erbjudas inom vård och omsorg, men också för att ge rekommendationer för 

resursfördelning inom hälso- och sjukvårdens olika verksamheter (Socialstyrelsen, u.å.-b). De 

nationella riktlinjerna syftar även till att rangordna olika åtgärder genom rekommendation av 

prioritetsordning i verksamheten samt definiera om det finns vissa åtgärder som inte bör erbjudas eller 

arbetas med. Åtgärdernas prioritetsordning utgår från en skala där 10 är sämst och 1 är bäst och 

bestäms utifrån frågor som tillståndets allvarsgrad, ekonomiska konsekvenser, om det finns andra 

åtgärder som kanske passar bättre och vilken nytta åtgärden har för den drabbade (Socialstyrelsen, 

u.å.-c). Enligt riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom från 2010 förutsätter 

Socialstyrelsen att hälso-och sjukvården tillsätter fler resurser inom de områden som har fått högre 

prioritet än de som fått lägre (Socialstyrelsen, 2010). 

Riktlinjerna ska fungera vägledande och bygger på bästa tillgängliga kunskap som vid tillfället då 

riktlinjerna tagits fram funnits tillgänglig. Socialstyrelsen påpekar dock att ansvaret för bedömning av 

vårdbehovet alltid ligger på behandlaren och att varje enskild patient ska få en individuell bedömning 

baserad på beprövad erfarenhet och vetenskap (Socialstyrelsen, u.å.-d). Enligt Socialstyrelsens (2013) 

folder Vad är nationella riktlinjer? arbetas nationella riktlinjer fram på områden som kräver stora 

resurser och gäller tillstånd som drabbar en stor mängd människor. Riktlinjerna gällande depression 

och ångestsyndrom blev de första av sitt slag när de publicerades 2010 då Socialstyrelsen inte tidigare 

uttalat sig specifikt om dessa tillstånd (Socialstyrelsen, 2010). 

Socialstyrelsen beskriver själva i sin sammanfattning av riktlinjerna från 2010 de viktigaste 

punkterna i riktlinjerna. Där finns bland annat rekommendationer om bedömning, diagnostik och 

screening. De beskriver organisatoriska och ekonomiska konsekvenser som följer av vissa 

rekommendationer och vilka dessa centrala rekommendationer är. De lyfter poängteringen av 
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tillgången till Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som psykologisk behandling samt de olika 

komponenterna som krävs inom verksamheterna för att kunna uppnå ett omhändertagande som anses 

effektivt. Vidare skriver Socialstyrelsen (2010) i inledningen att uppdraget med de nationella 

riktlinjerna och dess rekommendationer utgår från ett riksdagsbeslut från 1997 och ska baseras på 

behovs- och solidaritetsprincipen, människovärdesprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 

Nationella riktlinjer ska även innefatta “indikatorer för god vård” (a.a., s. 10) och Socialstyrelsen ska 

“hålla innehållet i riktlinjerna aktuellt genom återkommande uppdateringar och kompletteringar” (a.a., 

s. 10). 
  
2.3  Teori  
I det här kapitlet redovisas den teori som både influerat bearbetningen av materialet och som använts 

för att analysera det. Teorin används för att förklara de mönster som noteras i materialet och som hjälp 

för att dra slutsatser. Under rubriken ”begrepp” presenteras begreppet evidensbaserad praktik som 

används i analysen av materialet.  

 

2.3.1  Domänteori  

Författarna James M. Kouzes och Paul R. Mico (1979) introducerar i sin artikel en ny teori gällande 

organisationers beteenden. Då de med egna erfarenheter upplevt att standardteorin för detta, som 

uppkommit i industri- och företagsvärlden, inte gick att applicera på människobehandlande 

organisationer (MBO), skapade de en ny teori - domänteori. MBO´s inkluderar bland annat 

socialtjänsten, hälso-och sjukvård och skolan som enligt författarna skiljer sig från företagsvärlden på 

några specifika punkter: måttet på prestation är kvalitativt istället för kvantitativ; det primära motivet 

är service istället för vinst; och de som tjänsten främst är till förmån för är klienter, till skillnad från 

ägarna i företagsvärlden. Dessa skillnader, bland många, ansåg Kouzes och Mico krävde ett annat 

angreppssätt gällande organisatorisk utveckling. Från egna erfarenheter kunde de urskilja tre olika 

ståndpunkter som tog sig uttryck i MBOs. Dessa ståndpunkter gick sedan att länka till olika delar av 

organisationen, som författarna benämner som domäner. Forskarna Björn Blom och Stefan Morén 

(2015) har därefter utvecklat teorin anpassad för svenska förhållanden och då även inkluderat 

omvärldsvillkor som uttrycker sig i en fjärde domän. De menar att domänteorin ämnar tydliggöra dels 

hur politik och organisationers förvaltning formar professionsutövningen på lokal nivå och dels hur 

samhällsövergripande institutionella förhållanden bestämmer och styr över den lokala processen. 

De tre domäner som Kouzes och Mico (1979) tyckte sig kunna identifiera, och som utgör grunden 

för domänteori för människobehandlande organisationer, var politik-domänen, lednings-domänen samt 

service-domänen. Blom och Morén (2015) beskriver att dessa domäner i Sverige utgör offentliga 

organisationer på lokal nivå med olika karaktär, logik och funktion men kallar dem för politikens 

domän, förvaltningens domän och professionens domän och det är dessa begrepp som kommer att 

användas i denna studie. Domänerna bygger på olika strukturer och rationaliteter, de fyller olika 
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funktioner men är samtidigt beroende av varandra. De idealtypiska domänerna ser olika ut i praktiken 

och förklaras nedan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.1 Domänteorins olika domäner, med exempel 
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Politikens domän har funktionen att övergripande styra verksamheten utifrån olika ideologiska idéer 

genom politiska beslut och är ämnad att övergripligt styra samhällets utveckling. Den styrs av ideologi 

och får mandat av medborgarna genom valprocesser. Denna domän har en delaktig och representativ 

struktur genom förhandling, röstning och kompromisser och för att domänen ska ha framgång krävs en 

rättvis fördelning av dessa. Exempel på aktörer inom denna domän är landstingspolitiker, kommuner 

och socialnämnd (Blom & Morén, 2015). 

Förvaltningens domän har funktionen att tillförsäkra att de politiska besluten implementeras 

effektivt genom att bevara administrativ styrning och struktur. Den är ämnad att opartiskt utföra 

politiska uppdrag, ansvara för att välfärdsinsatser implementeras samt upprätthålla likabehandling, 

rutiner, regler och rättssäkerhet. Domänen styrs hierarkiskt genom kontroll och samordning och har en 

byråkratisk struktur med tydliga regler, linjestabsorganisering och myndighetsutövning. För att 

domänen ska ha framgång krävs kostnadseffektiva faktorer. Exempel på aktörer i denna domän är 

landsting och socialtjänst (Blom & Morén, 2015). 

Professionens domän innefattar de professionella som utför det direkta klientarbetet och har 

funktionen att i praktiken genomföra och utveckla insatser för att förbättra livssituationer och 

levnadsvillkor för klienterna. De ska även utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap värna om den 

sociala omsorgen samt bistå och företräda klienterna. Domänen har ofta en självstyrning och autonomi 

med en horisontell struktur. Arbetssättet riktas in på relation och klient och baseras på vetenskapligt 

grundad kompetens och kunskap. För att domänen ska ha framgång krävs att människors 

livssituationer förbättras och kvalitet säkerställs. Exempel på aktörer i denna domän är överläkare, 

läkare, vårdpersonal, enhetschefer och socialarbetare (Blom & Morén, 2015). 

Dessa tre domäner kallas för lokala domäner då organisationerna inom dessa verkar för socialt 

arbete på en lokal nivå. De lokala domänerna är beroende av varandra och påverkar varandra genom 

makt och inflytande. Politiken fattar beslut som formar och styr professionsutövningen via 

förvaltningen. Professionen kan i sin tur influera politiken både via förvaltningen men även direkt 

(Blom & Morén, 2015). Mellan de olika områdena kan det dock uppstå en strävan efter makt och 

kontroll över de andra (Kouzes & Mico, 1979). Till skillnad från företagsvärlden, där förvaltningen 

har den övergripande kontrollen, utmanas förvaltningen inom MBOs från professionens starka krav på 

autonomi. Enligt författarna är det dock varken förvaltningen eller professionen som innehar den 

övergripande kontrollen inom människobehandlande organisationer, utan det är den politiska domänen 

som besitter den. Förvaltningen upplever dock ofta att politiker många gånger går för långt in på deras 

domän och försöker detaljstyra. På grund av denna maktkamp är det, enligt Kouzes och Mico, svårt 

för att mellan de olika domänerna att kunna se varandra som samarbetspartner (a.a.).  

Den fjärde domänen som Blom och Morén (2015) ser i människobehandlande organisationer kallas 

för de institutionella villkorens domän. Denna formar de lokala domänerna genom övergripande 

strukturella och politiska samhällsförhållanden, som handlar om tankar om välfärdsorganisering och 

immateriella strukturer som förmedlas till de lokala domänerna via centrala institutioner och formella 
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strukturer. Idéflöde och struktur samspelar och för att denna domän ska ha framgång krävs att de 

lokala domänerna följer dennes direktiv. De aktörer som utgör grunden för denna domän är centrala 

institutioner som riksdagen eller intresseorganisationer som legitimerats genom riksdagsval eller andra 

uppdrag. Domänen kan ibland te sig i form av en enskild organisation, till exempel när det gäller 

lagstiftning så är det riksdagen som utgör domänen eller när det gäller riktlinjer och normer så är det 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvården kan också ses 

som en samhällsinstitution där lokala nivån påverkas av samhällsstrukturer (så som ideal om ledning 

och värderingar) och centrala organisationer som SKL, Socialstyrelsen m.fl.. ”Lokalt socialt arbete i 

hälso- och sjukvården torde alltså även den vara påverkad av vad som sker i hälso- och sjukvården 

som institution i samhället.” (Blom & Morén, 2015, s.132). 

   Den grundläggande tanken med uppdelning i domäner som Kouzes och Mico (1979) framför är att 

domänerna skiljs åt baserat på mått av funktion, arbetssätt och strukturell organisering och att dessa 

skillnader skapar oförenlighet och brist på konsensus mellan domänerna. Vidare förklarar författarna 

att det inom varje domän skapas normer och regler som är olika för varje domän. Det, menar 

författarna, skapar Rashomon effekten. Denna effekt är ett begrepp som Donald Schön (refererat i 

Kouzes & Mico, 1979) myntat för att förklara hur aktörer inom de olika domänen ser på och selektivt 

tar in information på basen av sin egen utgångspunkt. Beroende på vilken domän en befinner sig i 

kommer olika problem att bli framstående och de som påverkar ens egen domän är det som 

uppmärksammas. I förlängningen kommer då problem som berör andra domäner att selektivt ignoreras 

och visar på att ”often one domain’s solution is another domain’s problem” (a.a. s. 459). För att ge 

vidare förklaring på olika normer inom olika domäner ger författarna exempel på ofta förekommande 

normer inom de olika domänerna. I politikens domän är en framträdande norm att det ofta förväntas att 

oenigheter ska uttryckas öppet medan det i förvaltningens domän inte skulle accepteras. På samma sätt 

visar författarna hur normerna ofta direkt går emot varandra genom exemplet att individualitet är en 

norm inom professionens domän men att det inom förvaltningens domän ofta hänvisas till procedurer 

och regler vilket kan leda till olika uppfattningar om vad som är acceptabelt beteendet och inte. 

Författarna påvisar domänernas olikheter och konflikter och beskriver hur åtgärder för att uppnå 

jämlik vård ofta står i konflikt med de utvärderingar som visar på vad som är mest kostnadseffektiv, 

som i sin tur står i konflikt med professionens traditioner (a.a.).  

Något som enligt Kouzes och Mico (1979) förstärker oviljan att samarbeta är att de olika 

domänerna svarar till och påverkas av olika typer av förändringar i samhället. Förvaltningsdomänen 

svarar på förändringar inom ekonomin och teknologin, professionsdomänen påverkas av kulturella 

förändringar och den politiska domänen anpassar sig efter förändringar inom den politiska sektorn 

(a.a.). Responsen på de olika sektorernas förändringar behöver ofta vara väldigt olika och 

konsekvensen av det skriver Kouzes och Mico blir att de olika domänernas behov går emot varandra, 

”vad som är bra för en domän är inte nödvändigtvis bra för en annan” (fritt översatt, s. 461). 

Författarna påpekar dock att varje domän och dess specifika identitet spelar en specifik roll i samhället 
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och konflikter mellan dem är vanligt förekommande (a.a.). 

Grape (2006) beskriver att domäner har olika avgränsningar för vilka samhällsfunktioner som ska 

ingå i den domänens ansvar grundat på funktion och mål. Dessa avgränsningar ska de olika 

verksamheterna inom en domän följa och kan utefter dem göra anspråk på vem som ska göra vad. 

Avgränsningarna för olika domäner kan också göras anspråk på både av olika domäner och enskilda 

verksamheter. Inom ett organisatoriskt fält/sektion finns flera verksamhetsdomäner som har egna 

domänanspråk. Det finns två typer av anspråk, det första är anspråk om professionellas 

kompetensområde i en domän och det andra anspråket är om vilka tjänster som tillhandahålls. Om de 

olika aktörerna inom en domän eller verksamhet är överens om anspråken så finns det som Grape 

kallar för domänkonsensus. Om de olika aktörerna inte är överens uppstår det som Grape kallar för 

domänkonflikt. Ett exempel på domänkonflikt av hög grad är om samverkan i en verksamhet är 

konfliktfylld, splittrad och motarbetar varandras perspektiv. Finns det istället respekt för varandras 

perspektiv och gränser infinner sig domänkonsensus.  

   Samhällsstrukturer kan ofta vara svåra att se men påverkar specifika lokala organisationer (Blom & 

Morén, 2015). Det gäller oftast de specialiseringar som uppstår i en organisation utanför riktlinjer eller 

direktiv från andra domäner som identifieras som samhällsstrukturer. Socialt arbete utövas främst 

inom tre olika sektioner; socialtjänsten, skolan och hälso-och sjukvården. Relationen mellan de tre 

lokala domänerna ser lite annorlunda ut inom de tre olika sektionerna och därför är det viktigt att 

förstå hur socialarbetare kan påverkas olika beroende på vilken sektion den arbetar inom (a.a.), se 

figur 2.1. Inom varje organisation styrs socialarbetaren enligt författarna av en rad direktiv, regler och 

mål som har beslutats om i förvaltningsdomänen och politikdomänen, vilka socialarbetaren antingen 

kan försöka förändra eller acceptera. Inom hälso-och sjukvården, som har mer etablerade professioner, 

har professionsutövningen mer autonomi bland annat på grund av att professionen har en välutvecklad 

vetenskaplig grund. Förvaltningsdomänen har ingen direkt påverkan över professionsdomänerna inom 

hälso- och sjukvården medan det i socialtjänsten inte finns någon uttalad skillnad mellan förvaltning 

och profession. Till exempel så har socialdirektören befogenhet att utöva direktpåverkan via direktiv 

och bestämmelser för professionsutövningen (a.a.). 

   För att förstå vad som händer i de lokala domänerna och hos de enskilda professionsutövarna är det 

av vikt att förstå på vilka olika sätt de styrs och påverkas av de institutionella villkorens domän. Blom 

och Morén (2015) nämner en nyliberal styrning och en så kallad avancerad liberal styrning. Nyliberal 

styrning har varit populärt sedan 80-talet och innebär kortfattat mer självstyre för lokala organisationer 

med krav på dokumentation och redovisning av verksamheten till centrala myndigheter. Den 

nyliberala styrningen samexisterar i praktiken bredvid den gamla typen av styrning där staten styrde 

lokala organisationer mer utifrån direktiv och lagar. Den nyliberala styrprincipen dominerar men 

ibland uppstår åtgärder som går emot denna styrprincip som till exempel införande av 

rättighetslagstiftningar för att ge skydd till utsatta grupper (a.a.). Den avancerade liberala styrningen är 

ytterligare en styrprincip som används för att styra de olika domänerna. Kortfattat innebär det ett 
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paradoxalt sätt att styra på där institutionen ger makten till och litar på verksamheter och individers 

förmåga att självstyra och producera, men där de måste göra det transparent och mätbart så att de kan 

kontrolleras. Det resulterar i en indirekt styrning. För att centrala myndigheter, i enlighet med 

avancerad liberal styrning, ska kunna kontrollera och styra vad professionen gör krävs att arbetet är 

standardiserat för att säkerställa evidensbaserat arbete och enhetligt. Detta för att kunna mäta, 

utvärdera och jämföra (a.a.).  

Fortsättningsvis skriver författarna (Blom & Morén, 2015) att det strömmar av olika idéer och 

åsikter om hur styrning och genomförandet av socialt arbete ska se ut och gå till i de institutionella 

villkorens domän. När de centrala institutionerna legitimerar vissa idéer får de verkan i de lokala 

organisationerna där professionsutövare blir styrbara via förväntningar om hur arbetet de utför ska gå 

till och dokumenteras. Hasselbladh, Bejerot och Gustavsson (2008, refererad i Blom & Morén, 2015) 

ger ett exempel på nyliberal styrning som beskriver att sjukvården i Sverige går igenom en 

institutionell förändring som även kommer påverka socialt arbete. De använder avancerad liberal 

styrning som förklaring för en styrning där förväntningar om eget ansvar för verksamheterna läggs på 

organisationer och även individer, genom att få organisationerna att mobilisera förmågor och resurser 

samt att involvera de i styrningen och den löpande utvärderingen. Styrningen sker på så sätt inte 

genom en öppen styrning utan genom organisationernas/individernas drivkrafter - de övervakar helt 

enkelt sig själva (a.a). Ett exempel på en sådan styrning är teorin om evidensbaserad praktik som 

lanserades i både socialtjänst och sjukvård på 2000-talet. Denna typ av styrning syns oftast inte och är 

svårupptäckt vilket gör det svårt för organisationer och enskilda att aktörer att förhålla sig till den. 

Blom och Morén (2015) menar att det inte behöver upplevas negativt då evidensbaserad praktik har 

använts för att stärka ställningen av vissa underställda professioner. Författarna hävdar att det i 

praktiken numera förekommer en blandning av dessa ovan nämnda styrningar (a.a.). 

2.4  Begrepp  
2.4.1  Evidensbaserad  praktik  

Inom den kliniska medicinen används begreppet som heter evidensbaserad medicin (EBM), vilket 

handlar om att vetenskaplig kunskap ska utgå från de tre kunskapskällorna; bästa tillgängliga evidens, 

den professionellas erfarenhet och patientens åsikt och erfarenhet.  

Det sociala arbetet har kritiserats för bristfällig kvalité och vetenskapligt underlag och går mer och 

mer mot det medicinska arbetssättet. Detta har lett till en tillämpning av det medicinska begreppet till 

ett eget; evidensbaserad praktik (EBP) (Jergeby & Sundell, 2008). SKL har till exempel uppmuntrat 

utvecklingen av detta begrepp i det praktiska sociala arbetet och framförallt socialtjänsten (Oscarsson, 

2009), och en grundpelare inom EBP är viljan att utveckla en gemensam kunskapsbas kring vilka 

insatser som är verksamma i det sociala arbetet (Tengvald, 2008). 
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3  Metod  och  material  
I detta kapitel kommer studiens arbetssätt och genomförande att presenteras. Valet av metod beskrivs 

och motiveras och den vetenskapsteoretiska ansatsen förtydligas. Tillvägagångssätt gällande sökning 

efter tidigare forskning, insamling, bearbetning av materialet och analys samt avgränsningar som 

gjorts i studien förklaras också. För att möjliggöra för läsaren att göra en egen bedömning och 

värdering av studien presenteras även etiska överväganden, författarnas förförståelse samt studiens 

tillförlitlighet i form av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Allt detta presenteras så noggrant 

och ingående som möjligt för att öka studiens transparens.  

 

3.1  Vetenskapsteoretisk  ansats  
Studien har en kritisk teoretisk ansats. Kritisk forskning används, enligt Alvesson och Deetz (2000) för 

att synliggöra alternativa tolkningar och dolda aspekter. Den kritiska forskaren ska arbeta för att öppna 

upp diskurser och lyfta fram andra bilder som kan säga emot dominerande förståelser. Forskaren ska 

öppna upp för “insikt, kritik och transformativ omvärdering” (a.a. s. 20). Det menar Alvesson och 

Deetz innebär att uppnå en förståelse kopplad till den verkliga människan i sin vardagliga kontext, att 

uppmärksamma och motverka dominerande förståelser samt att utveckla denna kunskap för att 

möjliggöra förändringar gällande socialt handlande (a.a.). Denna studie försöker lyfta fram och 

tydliggöra dolda aspekter som kan ifrågasätta den dominerande bilden av vård vid depression och 

ångestsyndrom som remissversionen utgör. Studien har inte som mål att endast lyfta fram kritik utan 

även lyfta fram sådant som det kan råda samförstånd om, på det sätt som Alvesson och Deetz anser 

kunna motverka hyperkritik, som innebär att endast brister lyfts fram och ger själva forskningen en 

negativ karaktär.  

Studien befinner sig i gränslandet mellan det som Alvesson och Deetz (2000) beskriver som kritisk 

teori och det som Bryman (2011) beskriver som kvalitativ innehållsanalys, som presenteras som 

studiens genomförande metod under nästa rubrik. Innehållsanalysen har präglats av den kritiska teorin.  

 

3.2  Val  av  metod  
Författarna till denna studie har använt en kvalitativ innehållsanalys som metod för att angripa 

forskningsproblemet. Metoden ämnar söka efter bakomliggande teman i remissvaren. För att bearbeta 

materialet har ett kodningsschema tagits fram med inspiration från Jönson (2010) där en kodifiering av 

åsikter som, indirekt eller direkt, uttrycks i remissvaren har gjorts för att sortera materialet och leta 

efter de bakomliggande teman som den kvalitativa innehållsanalysen ämnar att söka efter. 

Tillvägagångssättet liknar det som Altheide (refererad i Bryman, 2011) benämner som ECA, 

“ethnographic content analysis” (s.505). Fasta kategorier styr inledningsvis kodningen, men nya 

kategorier/teman förväntas komma fram under den inledande kodningen som för analysen vidare och 

gör den djupare (Bryman, 2011). 
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Vidare är studiens arbetssätt inspirerat av en abduktiv ansats. Som Sohlberg och Sohlberg (2013) 

beskriver så innebär abduktiv forskning att formulera olika villkor, och abstraktioner, som hjälper till 

att göra resultaten begripliga. Det är öppet för att nya föreställningar och erfarenheter ska kunna 

inkorporeras under studiens gång, även om studien har en bestämd utgångspunkt. Konkret för denna 

studie innebär det att domänteorin fanns med i början av studien som grund för frågeställningar och 

databearbetning. Domänteorin har fungerat som en inledande ansats, för att sedan låta erfarenheter 

under studiens gång påverka den teoretiska ansatsen i analysen och slutsatserna. Studien har därför 

inte gått ut på att undersöka utifrån domänteorin. 

 

3.3  Litteratursökningar   

För att få en överblick av kunskapsläget kring riktlinjer och depression har litteratursökningar gjorts i 

två databaser, SOC-index och Academic Search Complete. Dessa valdes då de är två av de största 

databaserna som studiens författare hade tillgång till, samt för att få in forskning om socialt arbete. 

SOC-index valdes även för att få en möjlighet att använda svenska sökord. De huvudsakliga sökorden 

som användes var: depression, mental depression, guidelines, social policy och Sweden. Utifrån dessa 

gjordes genomgångar av sökresultatens rubriker och abstracts för att hitta forskning relevant givet 

syfte och frågeställningar - forskning som rör vård för depression och/eller nationella riktlinjer i 

Sverige. När syftet avgränsades blev dessa litteratursökningar inte längre relevanta och tidigare 

forskning utgjordes istället av Socialstyrelsens tidigare nationella riktlinjer.  

Det kan i en kritisk studie vara svårt att definiera vad den tidigare forskningen ska bestå av, vilket 

redan i litteratursökningen blev tydligt. Att söka på både forskning som rörde depression samt 

forskning som berör utformning av riktlinjer gav ett alltför stort resultat. Å ena sidan skulle studien 

kunna valt att fokusera på forskning som kritiskt granskar vård för depression och ångest, eller 

liknande områden. Studien skulle å andra sidan kunnat fokusera den tidigare forskningen på forskning 

om utformning av riktlinjer. Det gjordes här ett val att begränsa den tidigare forskningen till 

Socialstyrelsen arbete och specifika nationella riktlinjer för vården i Sverige. Valet baserades på en 

vilja att begränsa avsnittet samt att den specificeringen ansågs stämma överens med studiens syfte. 

 

3.4  Urval 
Remissvaren som bas för studiens urval är baserat på att dessa tydligast belyser vilka åsikter som 

uttrycks gällande remissversionen och samtidigt belyser åsikter om den svenska vården av depression 

och ångest i allmänhet. Alla remissvar som inkom till Socialstyrelsen gällande remissversionen av 

nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom under remissperioden (tom 31/3-17) 

utgör studiens urval. Valet av urval baserades på att det i förväg inte gick att veta hur många remissvar 

som skulle inkomma innan remissperioden var över. Det gick inte heller i förväg att veta vilka som 

skulle svara då det var fritt för allmänheten/vem som helst att inkomma med synpunkter. I efterhand 
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blev det tydligt att detta medförde en stor materielmängd men att det ändå inte fanns grunder för att 

utesluta vissa remissvar, både givet tidsåtgången i relation till tidsförfogandet för studien, men också 

givet studiens frågeställningar och syfte.  

Vidare kategoriserades alla inkomna svar utifrån typ av respondent för att få en förståelse för hur 

urvalet såg ut och eventuellt kunna se mönster/dra slutsatser med hjälp av det. Kategoriseringen 

användes för att göra materialet hanterbart och urvalet överskådlig och inte för att göra avgränsningar 

eller ytterligare urval. För studiens avgränsningar, se rubriken “Avgränsningar”. 

3.5  Tillvägagångssätt  vid  materialinsamling  
Materialet samlades in genom en förfrågan direkt till Socialstyrelsen om att få ta del av remissvaren 

som inkommit. Materialet skickades via mail och består av tre dokument med gemensamt 806 sidor 

remissvar med ett fåtal dubbletter. 
 

3.6  Bearbetning  av  data    
3.6.1  Kategorisering  och  tolkning  

Materialet som samlades in för studien bearbetades främst i form av kategorisering och kodning av 

olika slag. Det ursprungliga materialet, samtliga remissvar, delades först in i typ av respondent och 

fördes in i ett protokoll för att få översikt över de olika remissvaren, för författarnas skull, genom 

processen. De olika typerna av respondenter sorterades in i tre olika kategorier: privatpersoner, 

yrkesverksamma och organisationer. Denna uppdelning baserades på vad som vid första granskningen 

av materialet ansågs vara de övergripande typerna av respondenter som skiljde sig åt och gav 

möjlighet att observera mönster. Vidare delades kategorierna yrkesverksamma och organisationer upp 

i ytterligare kategorier. Yrkesverksamma delades upp i två kategorier: yrkesverksamma med 

naturvetenskaplig inriktning samt yrkesverksamma med psykosocial inriktning. Kategorin 

organisationer delades upp i tre kategorier: organisationer med naturvetenskaplig inriktning, 

organisationer med psykosocial inriktning samt landsting/kommuner. Dessa ytterligare 

kategoriseringar baserades dels på vad respondenten hade för huvudsaklig utgångspunkt men också 

med inspiration från domänteorin, som beskriver olika sektioner där naturvetenskapen och 

samhällsvetenskapen skiljs åt (Blom och Morén, 2015). Studiens författare valde således att skilja på 

de med en naturvetenskaplig inriktning och en psykosocial inriktning för att kunna kategorisera i 

övergripande kategorier, och inte sluta med 10 olika typer av respondenter, samt att det i remissvaren 

var tydliga utgångspunkter som många gånger stod i kontrast till varandra. I bearbetningen av 

remissvaren framkom det att ingen kommun skickat in remissvar och därför kommer den kategorin att 

benämnas som landsting för att undvika missförstånd. De typer av respondenter som remissvaren 

slutligen kategoriserades i var: 

1.   Privatpersoner 

2.   Yrkesverksamma med naturvetenskaplig inriktning 
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3.   Yrkesverksamma med psykosocial inriktning 

4.   Organisationer med naturvetenskaplig inriktning 

5.   Organisationer med psykosocial inriktning 

6.   Landsting 

Valen gjordes för att lättare kunna hantera materialet och för att se bakomliggande mönster och teman. 

De remissvar som hade flera respondenter, exempelvis flera yrkesverksamma som gått ihop och skrivit 

ett gemensamt remissvar, kategoriserades baserat på vad majoriteten av författarna hade för 

utgångspunkt. Uppdelningen av dessa kategorier medförde att vissa ståndpunkter behövde tydliggöras, 

exempelvis vilken kategori som sjukgymnaster hörde till. I denna studie kategoriserades 

sjukgymnaster och fysioterapeuter under naturvetenskaplig inriktning då de hanterar kroppen, se 

vidare under kapitlet ”resultat”. För att underlätta kategoriseringen under bearbetningen gavs varje typ 

av respondent en färg som sedan texten inom varje kategori markerades med.  

Efter att alla remissvaren hade färgkodats efter olika respondenttyper så kodades de under en första 

genomgång enligt följande: negativa åsikter, positiva åsikter, förslag till ändringar, frågor samt övriga 

åsikter. Dessa koder utgjorde ett kodningsschema som inspirerats av det analysschema som Jönson 

(2010) beskriver i sin perspektivanalys. I Jönsons analysschema ställs ett antal problemkomponenter 

upp baserade på valt ämne för att utifrån komponenterna kunna ställa frågor till textmaterial för att 

utvinna data. Jönson skriver att “det är upp till studenten/forskaren att forma sin egen variant beroende 

av intresse och hur man under analysens gång tycker att det aktuella problemet framträder” (s. 37, 

a.a.). Jönsons kodningsschema har i denna studie utvecklats och problemkomponenterna/koderna 

anpassats för att vara relevanta studiens syfte och frågeställningar, på så sätt som Jönson beskriver att 

kodningsschemat ska användas. Problemkomponenterna/koderna placerades in i 

respondentkategorierna för att kunna upptäcka mönster och samband. Resultatet av kodningsschemat 

representerade sedan i en första sammanställning av materialet, som i sin tur utgjorde studiens 

råmaterial. I den här studien innebar det konkret att de delar av remissvaren som ansågs relevanta 

klipptes ut och klistrades in i ett nytt dokument och parallellt sorterades in i de olika typerna av åsikter 

som utgjorde kodningsschemat. 

Råmaterial bearbetades sedan i en andra genomgång där dokumentet med den inledande kodningen 

skrevs ut, lästes igenom och sorterades upp mer precist enligt koderna för olika åsikter. I den här 

studien innebar det konkret att åsikterna som under den första genomgången ansetts relevanta klipptes 

ut och lades i högar baserat på de olika åsikterna. Under den processen skedde en andra tolkning av 

materialets relevans.  

En tredje genomgång av materialet skedde sedan där nya koder/teman tilläts uppkomma allt 

eftersom och när de upptäcktes skrevs de ner i ett nytt dokument. Dokumentet som blev slutresultatet 

av den tredje genomgången sammanställdes sedan utifrån de teman som uppkommit och bler det 

slutgiltiga resultatet som presenteras. De slutgiltiga teman som materialet delades upp i blev: helhet, 
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projektgruppen, vetenskap och forskning, förhållningssätt och bedömningar, behandlingar, 

prioriteringar, diagnostik och verktyg, samsjuklighet och somatisk hälsa samt övrigt och frågor.  

 

3.7  Tillvägagångssätt  vid  analys 

Under processen av att bearbeta materialet framträdde återkommande mönster som skrevs ner. För att 

inte missa något togs de utskrivna och klippta remissvaren och lades i olika högar för att kunna 

tydliggöra mönster. De lades i högar utifrån respondentkategori för att ta reda på bakomliggande 

teman för vad olika respondenter hade för inställning. De lades även i högar för de olika åsikterna för 

att se vad som var övergripande negativa, positiva och lösningsfokuserade åsikter. Utifrån de mönster 

som upptäcktes under databearbetningen och under analysprocessen dök flera centrala teman upp som 

författarna diskuterade fram och på så sätt analyserade med hjälp av domänteorin och begreppet EBP. 

De centrala temana delades in i tre kategorier som ansågs logiska för mönster som dykt upp. De tre 

kategorierna blev; Likheter och skillnader mellan sektioner och domäner, domänöverskridande åsikter 

och bristande tillit.  

  
3.8  Studiens  avgränsningar    
I detta avsnitt förklaras de avgränsningar som gjorts i studien. Den första avgränsningen gjordes i 

urvalet där studien fokuserade på att titta på opinionsströmningar i remissvaren och inte på hela 

opinionen. Nedan beskrivs avgränsningar som skett i kodningsprocessen och i presentationen av 

resultatet.  

 

3.8.1  Val  av  teman/kategorier  för  kodning  

En första avgränsning skedde i form av förbestämda teman som materialet kodades upp i: negativa 

åsikter, positiva åsikter, frågor samt övriga åsikter. Denna inledande avgränsning gjordes för att göra 

den stora materielmängden (800 sidor, 89 remissvar) hanterbar. På så sätt möjliggjordes en 

genomgång av det ursprungliga materialet och relevant information för frågeställningarna kunde 

plockas ut. Med relevant information menas den information som berörde åsikter om remissversionen 

och den svenska vården av depression och ångestsyndrom. Denna inledande kodning gav studiens 

råmaterial. 

Till följd av den initiala kodningen dök nya teman upp som antecknades för eventuellt framtida 

bruk. Under sammanställningen av den inledande kodningen sorterades materialet in i diverse teman 

som uppkom; helhet, projektgruppen, vetenskap och forskning, förhållningssätt och bedömningar, 

behandlingar, prioriteringar, diagnostik och verktyg, samsjuklighet och somatisk hälsa samt övrigt och 

frågor. Dessa var alltså inte förutbestämda teman. Denna typ av avgränsning/tillvägagångssätt går att 

koppla till det som i Bryman (2011) av Altheide benämns som etnografisk innehållsanalys, eller 

ethnographic content analysis, ECA (s.505) vilket innebär att materialet först sorteras utifrån 

bestämda teman för att sedan ta tillvara på nya teman som antas/förväntas uppkomma allt eftersom 
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under både den inledande kodningen men även under sammanställningen. Ytterligare avgränsning 

skedde genom att en ännu mer detaljerad koppling till frågeställningarna gjordes och irrelevant 

material sorterades bort, givet frågeställningarna och syftet.  

3.8.2  Avgränsningar  i  resultatpresentationen  

Vidare gjordes avgränsningar även i resultatpresentationen för att resultatet skulle bli överskådligt i 

själva framställningen av studien. Åsikter som tolkades vara för specifika eller detaljerade togs bort ur 

resultatpresentationen då de inte var relevanta givet studiens frågeställningar och syfte. Detta gjordes 

även för att underlätta läsningen och på grund av begränsningar i studiens storlek. Det blev möjligt då 

studiens avsikt var att titta på åsikter som uttrycks och inte att värdera om det som remissvaren tar upp 

är sanningar. Studien ämnar presentera åsikter som uttrycks i remissvaren för att dra slutsatser om 

opinionsströmningar, inte att bedöma eller värdera om Socialstyrelsens förslag till riktlinjer är bra eller 

dåligt. 

3.9  Material  
Materialet består av officiella dokument från statliga myndigheter i form av remissvar som skickats in 

till Socialstyrelsen. Då Socialstyrelsen är en myndighet och alla dokument som skickas in till 

myndigheter klassas som offentliga handlingar blir även remissvaren just offentliga handlingar. 

3.10  Etiska  komplikationer  och  överväganden  
Författarna till denna studie anser att det är viktigt att ta hänsyn till etiska komplikationer och att göra 

etiska överväganden i forskning för att i största möjliga mån inte skada andra. För att studien ska 

bedrivas så etiskt som möjligt har den utgått från Vetenskapsrådets (2011) publikation om god 

forskningssed och har strävat efter hög transparens i hela studien genom att så öppet som möjligt 

redovisa för författarnas utgångspunkt och tillvägagångssätt. Den färdigställda studien kommer även 

att publiceras på DiVA, dels för transparensens skull men också för att kunskapen som studien 

förmedlar ska vara tillgänglig i enlighet med vetenskapsrådets beskrivning av att forskning bör vara 

transparent och tillgänglig (a.a).  

Studien har inte ställts inför några större etiska komplikationer då den behandlat offentliga 

dokument. Remissvaren var däremot inte anonyma men då författarna själva inte träffat personerna 

som skrivit svaren har många etiska komplikationer undvikits som kan följa med en personlig kontakt. 

Ett svar var sekretessmarkerat när det mottogs från Socialstyrelsen på grund av att respondenten var en 

nuvarande patient och delade mycket personliga berättelser om sitt tillstånd och sin behandling. 

Eftersom det var sekretessmarkerat så ansåg författarna till studien att det inte fanns någon anledning 

till bortfall av det remissvaret då anonymiteten för den enskilde redan skyddades av Socialstyrelsen. 

Hade det inte varit sekretessmarkerat hade författarna gjort ett eget etiskt övervägande om det 

remissvaret och tagit ställning till huruvida det svaret hade gått att använda eller inte.  
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Syftet för respondenterna har inte varit att ge material till denna studie så svaren har varit 

oberoende av studien syfte och fria från påverkan av författarna. En komplikation kan anses vara att 

remissvaren inte är skrivna för en sådan studie som denna och att det förmodligen inte har varit 

respondenternas avsikt med sina remissvar och de har heller inte gått med på att medverka. Svaren 

anonymiseras till viss del, på så sätt att resultatredovisningen inte presenterar exakt vad specifika 

respondenter har uttryckt, utan övergripligt presenterar sammanfattningar av svaren och kopplar dessa 

till de kategorier som gjorts utifrån typ av respondent. Anonymiseringen gjordes dels för att respektera 

att respondenterna inte avsiktligt gett just denna studie tillåtelse att gå igenom svaren och dels på 

grund av studiens begränsningar, som beskrivs under kapitlet “avgränsningar”. Däremot är alla 

handlingar som skickas in till myndigheter offentliga handlingar och om respondenterna då har 

undertecknat med namn och eventuell yrkestitel så har studien tolkat det som att personen har gett 

medgivande till att den informationen får spridas. 

  
3.11  Förförståelse                   
Som författare till denna studie har vi gått in med olika förförståelse kring ämnet. Johanna upplever 

sin kunskap om ämnet som begränsad och vet inte riktigt vad som erbjuds inom vården idag men har 

en föreställning av att det många gånger är svårt att bli tagen på allvar som patient med depression och 

ångestsyndrom. Medicinska behandlingar och terapeutiska behandlingar tycks alltid ha stått väldigt 

mycket i motsats till varandra och Johannas upplevelse är att det är få vårdgivare om kombinerar dessa 

metoder, men erbjuder gärna medicin i tidiga skeden. Hon är också färgad av medias och andras 

framställning av att den svenska psykiatrin är förskräcklig och icke-fungerande. 

        Helen har mött ämnet i sitt arbete i stödverksamhet för anhöriga till patientgruppen och har nära 

vänner och bekanta som sökt vård för depression och ångestsyndrom. Hennes föreställning är att terapi 

som behandlingsform för depression är viktig och hon är skeptisk till att behandling ska gå mer åt 

medicin än till terapi. Intresset för denna studie började helt enkelt i en egen skepsis gentemot de nya 

riktlinjerna. 

        Vår gemensamma förförståelse är att det inte finns en universallösning för behandling av 

depression och ångestsyndrom och att det därför är viktigt att det finns olika alternativ i den 

psykiatriska vården, för att patienten ska kunna ha valmöjligheter och hitta en behandling som passar 

den enskildes behov. Gällande debatten som förs kring de nya riktlinjerna har vi förstått att det finns 

många som motsätter sig riktlinjerna och vill att de ska omarbetas från grunden, vilket vi förväntar oss 

att möta i remissvaren. Vi har alltså haft lite olika och något vinklad förförståelse inför denna studie. 

Vi har i största möjliga mån försökt att hålla isär vår egna bild av ämnet och gått in med så objektiva 

och öppna ögon som vi kunnat. Vi ville se alla olika sidor av materialet och därför har det varit viktigt 

för oss och för studien att vi lagt våra privata erfarenheter och åsikter åt sidan för att hitta så genuina 

svar som möjligt. 



 
28 

    
3.12  Studiens  tillförlitlighet  
Under detta avsnitt presenteras på vilka sätt som studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas, men också 

stärkas, i form av validitet och reliabilitet, kopplat till konkreta delar av studiens forskningsprocess. 

Studiens generaliserbarhet presenteras även under detta avsnitt för att visa på vilka sätt som studien 

kan generaliseras. 

    
3.12.1  Validitet  

En studies validitet handlar, enligt Patel och Davidson (2011), om huruvida studien undersöker det 

som den var sagd att undersöka. De lyfter fram att när studien gäller människor är det oftast abstrakta 

fenomen som undersöks och då krävs det att fenomenet definieras på något sätt. Kopplat till denna 

studie handlar validiteten bland annat om att det är opinionsströmningar som har undersökts. Genom 

att studien tydliggör att det endast är remissvaren som utgör materialet och inte ger sig på att försöka 

kartlägga en befolknings åsikter, eller en specifik yrkesgrupps åsikter, förbättras studiens validitet. 

 En annan del av en studies validitet kan undersökas genom hur väl instrumentens utformning kan 

täcka det problemområde som studien syftar att undersöka men även hur bra teoretiska utgångspunkter 

har översatts till instrumentet (Patel & Davidson, 2011). För att säkerställa detta i denna studie har 

kodningsschemat noggrant bearbetats för att överensstämma med de teoretiska utgångspunkter som 

studien utgått från. Kodningsschemat har även baserats på ett redan utvecklat kodningsschema som är 

anpassat för analys av texter, men sedan anpassats för denna studies frågeställningar för att kunna både 

ringa in men även täcka hela problemområdet. Det som drar ner studiens validitet en aning är att 

kodningsschemat inte har testats innan det applicerades på denna studie, detta främst på grund av den 

begränsade tidsåtgången för studien. 

Vidare skriver Patel och Davidson (2011) om kommunikativ validitet som bland annat handlar om 

hur väl författaren balanserar sin egen tolkade text i redovisningen av resultatet med exempelvis citat 

från intervjupersoner. Detta för att tolkningarna ska vara öppna för bedömning av läsaren och ge 

möjligheter för läsaren att värdera tolkningarna och dess trovärdighet. I denna studie har det så långt 

som möjligt förtydligats vad som är författarnas tolkningar och vad som står skrivet i det faktiska 

materialet. Den kommunikativa validiteten skulle kunna tänkas sjunka då materialet har bearbetats så 

många gånger och det finns då risk att författarnas tolkningar omedvetet fallit in i det som presenteras 

av materialet. Dock är detta något som blir omöjligt att helt undvika då en analys av materialet 

oundvikligen sker vid bearbetning. Detta har dock arbetas med genomgående i hela 

forskningsprocessen genom att val som gjorts i bearbetningsprocessen noggrant dokumenterats för att 

sedan föras in i studiens metodbeskrivning, för att på så vis erbjuda transparens och ge läsaren 

möjlighet att självständigt tolka det som presenteras. Råmaterialet som studien baseras på går även lätt 

att få tillgång till för att dubbelkolla om det som beskrivs i studien överensstämmer med de inskickade 

remissvaren.  
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Urvalet är dock inte representativt för opinionen då alla inom opinionen inte har skickat in remissvar, 

vilket sänker den externa validiteten som beskrivs av LeCompte och Goetz (refererat i Bryman, 2011). 

De beskriver att dem begränsade urval som oftast förekommer i kvalitativa studier sätter den externa 

validiteten på prov. Författarna till denna studie anser dock att det går att påstå att vissa 

opinionsströmningar går att urskilja i remissvaren då det är så pass många som har skickat in 

remissvar. Vidare blir validiteten svagare då de flesta remissvar är skrivna av yrkesverksamma och 

organisationer och det skulle gå att argumentera för att opinionen då inte blir representerad när 

privatpersoner är så pass underrepresenterade. Studien har ett bekvämlighetsurval, som medför vissa 

begränsningar när det gäller representativitet, men med tanke på studiens omfattning så anser 

författarna att representativiteten är så stor som den kan vara. Vid större studier skulle det vara 

fördelaktigt att utöka urvalet till fler privatpersoner, och kanske helt utesluta gruppen 

yrkesverksamma, för att få en mer riktigt bild av opinionen. 

    
3.12.2  Reliabilitet  

Reliabilitet beskrivs i Patel och Davidson (2011) som tillförlitligheten som studiens mätinstrument kan 

ges. För att uppnå hög reliabilitet krävs det alltså att det går att lita på de instrument som används för 

att samla in information till studien. Patel och Davidson beskriver det bland annat som hur bra 

instrumentet kan stå emot slumpmässig inverkan och felvärden, däribland en intervjuares eller 

observatörs bedömning av information. I denna studie beror reliabiliteten mycket på hur väl 

författarnas olika tolkningsramar jämkats vid genomgång av det insamlade materialet. Då materialet 

delades upp mellan två olika personer som var för sig sållade ut irrelevant information skulle 

reliabiliteten kunna ifrågasättas. Detta har arbetats med genom att materialet genomarbetats i flera 

olika steg samt att materialet har roterats mellan författarna för att olika tolkningar skulle bli så 

minimala som möjligt. Det har även använts ett tydliggörande kodningsschema som författarna 

gemensamt diskuterat fram och definierat vad de olika koderna innebär och vad som ska ingå i dessa. 

När osäkerhet har uppstått har dessa frågor diskuterats för att förtydliga kodningen och säkerställa så 

jämlik tolkning som möjligt.  

Vidare beskriver LeCompte och Goetz (refererat i Bryman, 2011) begreppet extern reliabilitet, som 

kan anses starkare ju lättare undersökningen är att upprepa/replikera. I denna studie kan den externa 

validiteten anses som ganska hög då materialet består av offentliga dokument som går att få tillgång 

till, och som inte kommer att förändras över tid. Dock blir, som tidigare nämnt, tolkningen av 

materielat ett problem, men som vägs upp av att arbetsprocessen är noggrant beskriven och att ett 

kodningsschema har använts. 

    
3.12.3  Generaliserbarhet  

Denna studie undersöker opinionsströmningar genom att titta på remissvar som skickats in. 

Remissvaren är dock en begränsad del av alla opinionsströmningar som finns. Speciellt då en aktiv 
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genomgång av riktlinjerna behöver göras för att kunna skicka in ett remissvar då remissperioden inte 

annonserats ut. Detta utesluter en stor del av de som kan utgöra olika opinionsströmningar. Det blir då 

svårt för studien att kunna generaliseras på en större grupp än de som utgör studiens urval. Studiens 

utförande skulle dock kunna göras om fast med ett större urval för att kunna göra en vidare 

generalisering. 

  
3.13  Metodologiska  överväganden/komplikationer  
Metoden som använts är väl genomarbetad då varje val övervägts och motiverats. En komplikation 

med metoden är däremot att det inte finns tydliga ramar för tolkningar. Varje individ kan värdera de 

olika kategorierna olika och således även de två författarna i denna studie. Det innebär att vissa 

kategoriseringar eventuellt skulle bli annorlunda om författarna hade tittat på allt material och inte 

delat upp det sinsemellan eller om de gått igenom materialet tillsammans genom diskussion, samt om 

någon annan ska göra om studien. Alltså är kategorisering, indelningar och tolkningar av vad som 

upplevs som värderande inställningar något som kan variera beroende på vem som tolkar dem. 

Studiens reliabilitet går därför att ifrågasätta men författarna bedömer däremot att variationen inte 

skulle bli så pass stor att det skulle leda till några större skillnader i analys och slutsatser. Det för att 

författarna använt ett system där vanligt förekommande åsikter har lyfts och inte endast författarnas 

tolkning av vad som är relevant eller egna intressen för särskilda åsikter.  

En  annan komplikation är att studien använder sig av ett begränsat urval av tidigare forskning. Det 

kan ses som problematiskt då ingen tidigare forskning presenteras som skulle kunna stötta upp 

studiens resultat eller fördjupa analysen. Detta görs endast med hjälp av teori och skulle därför kunna 

ses som en begränsning i studien, både gällande utformning men också gällande analysen och 

slutsatserna. Valet att inte ta med ett större utbud av tidigare forskning grundar sig i tidsbegränsningar 

för denna studie och fokus lades därför på att analysera ett större material med en teori snarare än att 

koppla det till tidigare forskning.  
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4  Resultat  
Under det här kapitlet presenteras relevanta resultat givet studiens syfte och frågeställningar. 

Remissvaren är i detta kapitel sammanfattade utifrån de övergripande åsikterna som identifierats och 

eftersom studien ämnar titta på opinionsströmningar och inte sanningar i det som uttrycks så kommer 

inte åsikter som är detaljerade eller specifika att presenteras, vilket finns beskrivet i kapitlet om 

studiens avgränsningar. Först presenteras resultatet i form av kvantitativa data för att sedan presenteras 

i en mer narrativ form där de olika åsikterna först presenteras i olika teman som uppkommit i 

bearbetning av data för att sedan kategoriseras upp i typ av respondent i en mer sammanfattande form. 

4.1  Kvantitativ  presentation  av  resultatet  
Det totala insamlade materialet omfattar 89 stycken remissvar, kategoriserade utifrån sex (6) olika 

typer av respondenter. De olika typerna av respondenter är privatpersoner, yrkesverksamma med 

psykosocial inriktning, yrkesverksamma med naturvetenskaplig inriktning, organisationer med 

psykosocial inriktning, organisationer med naturvetenskaplig inriktning samt landsting. Fördelningen 

av svar mellan dessa kategorier 

presenteras i Figur 4.2 som visar att 

privatpersoner skickat in sju (7) stycken 

remissvar, yrkesverksamma med 

psykosocial inriktning skickade in 20 

stycken, yrkesverksamma med 

naturvetenskaplig inriktning skickade in 

sju (7) stycken, organisationer med 

psykosocial inriktning skickade in 34 

stycken, organisationer med 

naturvetenskaplig inriktning 15 stycken 

samt landsting med sex (6) stycken 

remissvar. Detta resultat är dock aningen 

missvisande då ett av remissvaren som 

kommer från en privatperson är underskrivet av över 50 personer från patientuppropet Rör inte min 

terapi, men klassas i resultaten endast som ett svar.  

Vidare är remissvaren uppdelade i fem (5) typer av åsikter; positiva åsikter, negativa åsikter, 

förslag till ändringar, övrigt och frågor.  Antal remissvar som uttryckt åsikter inom respektive kategori 

presenteras i Figur 4.3 som visar att antal remissvar som på något sätt uttryck negativa åsikter var 85 

stycken, 44 stycken remissvar uttryckte positiva åsikter, 76 stycken remissvar kom med förslag och 

ändringar, övriga åsikter som inte gick att placera i någon av redan nämnda kategorier lämnades i 6 

stycken remissvar och 20 stycken remissvar uttryckte frågor som inte gick att värdera som varken 

Figur 4.2 Fördelning av  remissvar från respektive respondentkategori, 

som andel av de totala remissvaren 

Organisation	  Psykosocial Yrkesverksamma	  psykosocial

Organsation	  NV Yrkesverksamma	  NV

Privatpersoner Landsting/Kommun
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positiva, negativa eller förslag. 

I Figur 4.4 presenteras typ av respondent i 

relation till antal uttryckta åsikter. Det visar att 

det går att identifiera flest remissvar från 

psykosociala organisationer inom fyra av fem 

kategorier (33, 19, 32 respektive 9 stycken 

remissvar) där kategorin övriga åsikter 

innehåller få remissvar överlag men flest har 

kunnat identifieras från gruppen psykosocialt 

yrkesverksamma (2 stycken remissvar)  och 

naturvetenskapliga organisationer (2 stycken 

remissvar). De psykosocialt inriktade 

organisationerna kan te sig vara 

överrepresenterade 

gällande antalet olika 

negativa åsikter, där 33 av 

34 inskickade remissvar 

innehöll tydligt negativa 

åsikter gällande förslaget 

till riktlinjer. Detta resultat 

blir dock missvisande då 

samtliga inskickade 

remissvar från 

privatpersoner, 

yrkesverksamma och 

organisationer inom 

naturvetenskaplig 

inriktning innehöll någon 

form av negativa åsikter, men det totala antalet inskickade remissvar från dessa grupper är mindre än 

från psykosociala sektorn och blir då i figuren inte lika tydliga. 

Inom de negativa åsikterna har 18 stycken remissvar identifierats från psykosocialt 

yrkesverksamma, 15 stycken från naturvetenskapliga organisationer, sju (7) stycken från 

privatpersoner respektive naturvetenskapliga yrkesverksamma och fem (5) stycken från kategorin 

landsting. 

Vidare har positiva åsikter identifierats i elva (11) stycken remissvar från naturvetenskapliga 

organisationer, fem (5) stycken från landsting, fyra (4) stycken från psykosocialt yrkesverksamma, tre 

(3) stycken från naturvetenskapligt yrkesverksamma och två (2) stycken remissvar från kategorin 

Figur 4.3 Antal åsikter inom respektive kategori 

Figur 4.4 Typ av respondent i relation till typ av åsikt, i antal lämnade åsikter. 
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privatpersoner. 

Förslag till ändringar har som tidigare nämnts högst representation från gruppen psykosociala 

organisationer, med 32 stycken olika remissvar. Vidare har 13 stycken remissvar identifierats från 

både naturvetenskapliga organisationer och psykosocialt yrkesverksamma. Sju (7) stycken remissvar 

har identifierats från kategorin naturvetenskapligt yrkesverksamma, sex (6) stycken från landsting och 

fem (5) stycken från privatpersoner. 

Övriga åsikter har som tidigare nämnts identifierats i två (2) stycken remissvar från psykosocialt 

yrkesverksamma respektive naturvetenskapliga organisationer. Psykosociala organisationer och 

landsting har identifierats i ett (1) svar vardera och noll (0) svar har identifierats från privatpersoner 

respektive naturvetenskapligt yrkesverksamma i kategorin övriga åsikter. 

Frågor har, utöver de nio (9) stycken svaren från psykosociala organisationer, identifierats i fyra (4) 

stycken svar från både psykosocialt yrkesverksamma och naturvetenskapliga organisationer. Två (2) 

svar har identifierats från landsting, ett (1) svar från privatpersoner samt noll (0) stycken från 

kategorin naturvetenskapligt yrkesverksamma.  

4.2  Helheten  
Bland de positiva åsikterna gällande remissversionen som helhet uttrycks det i remissvaren att de 

ställer sig bakom de reviderade riktlinjerna. Olika anledningar lyfts upp, bland annat kan det handla 

om att stödja riktlinjernas mål att öka tillgängligheten av vetenskapligt utvärderade och effektiva 

åtgärder, syfte att erbjuda en jämlik vård av kvalitet, framtoningen av psykologisk behandling i form 

av psykoterapi, att riktlinjerna är välskrivna och genomarbetade samt att aktuell forskning anpassats 

till området. Remissvaren uttrycker att riktlinjerna har en bra samordning med läkemedelsverkets 

rekommendationer och att de stämmer väl överens med de tidigare riktlinjerna från 2010 vilket ger 

möjlighet till planering, genomförande och långsiktighet. Det uppskattas att Socialstyrelsen fokuserar 

på psykisk ohälsa och att de har utvecklat och ökat öppenheten avseende arbetssättet för framtagandet 

av riktlinjerna, samt ser över möjligheterna att stärka systemet. Det uttrycks även uppskattning i 

remissvaren gällande att personer utanför expertpanelen erbjudits att komma med synpunkter. Det 

anses vara positivt för målgruppen att fler resurser läggs på primärvården. Ambitioner kring 

digitalisering, mer frekvent uppdatering av riktlinjerna med indikatorer och målnivåer för dem samt 

nya godkända läkemedel välkomnas i remissvaren. Övergripligt handlar de positiva åsikterna i 

remissvaren om att riktlinjerna utgör ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen av vård vid 

depression och ångestsyndrom. 

Remissvaren uttrycker ett antal brister med riktlinjerna som helhet. Många påpekar och ställer sig 

frågande till att motsvarande riktlinjer i andra länder, exempelvis Danmark, Tyskland, Finland och 

Kanada, har resulterat i helt andra rekommendationer trots att de ska vara grundade på samma 

forskningsläge. Det nämns även i flertalet remissvar att respondenterna ser tendenser till att 

Socialstyrelsen i riktlinjerna försöker hitta snabba lösningar på komplexa problem, trots att det allt mer 
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går att se att det är långvariga insatser som det finns ett behov av. Ytterligare kritik lyfts fram gällande 

ansvarsfördelning mellan primärvården och specialistpsykiatrin då vissa remissvar anser att det är 

oklart vilken instans som ska göra vad enligt riktlinjerna. Vidare kommer det fram kritik i remissvaren 

mot att remissversionen redan innan remissperioden avslutades fick ersätta riktlinjerna från 2010, då 

utan att ett regelrätt remissförfarande genomförts. De flesta remissvar lyfter att de saknar transparens i 

både arbetsprocessen med riktlinjerna men även i riktlinjerna som dokument. Det som oftast påpekas i 

remissvaren är att det inte går att följa hur urvalet av studier och litteratur till kunskapsunderlaget har 

gått till och att det främst brister i motiveringen för de grunder som projektgruppen har för att 

utelämna eller förkasta viss forskning. Vidare lyfter flera remissvar kritik mot inkonsekvens i 

riktlinjerna. De flesta pekar på att detaljnivån gällande rekommendationerna skiljer sig åt mellan olika 

tillstånd men också att bedömningen av kunskapsunderlaget och aktuell forskning skiljer sig åt i 

grundlighet beroende på vilken behandling det gäller. 

Vidare uttrycker vissa remissvar att riktlinjerna inte tar hänsyn till hur den kliniska verkligheten ser 

ut, att de speglar något helt annat än den verklighet som praktikerna upplever i sitt vardagliga arbete, 

både gällande vad vården har för behov men även vad patienterna har för behov. I och med detta 

påpekar flera i remissvaren att patientperspektivet saknas i riktlinjerna, tillsammans med 

barnperspektivet, yngre barn som en egen patientgrupp samt kuratorer som yrkesgrupp, för att nämna 

några få. Det framkommer även åsikter om att kraven på oberoende, saklighet och objektivitet är 

åsidosatta i arbetet med riktlinjerna och att det medför förlorad relevans, trovärdighet och giltighet för 

riktlinjerna som helhet samt att intrycket av Socialstyrelsen varken blir trovärdigt eller seriöst. 

Majoriteten av remissvaren lyfter även kritiska röster som bland annat handlar om att vissa 

resonemang i remissversionen anses oseriösa, remissversionen upplevs summarisk och otillförlitlig – 

möjligen direkt skadlig för patienterna samt att den är ett svek mot de patienter som inte svarar mot de 

rekommenderade behandlingarna. Vissa remissvar uttrycker åsikter som att rekommendationerna är 

märkliga och otäcka, att de protesterar mot remissversionen och att de helt enkelt säger nej till de nya 

riktlinjerna. 

Remissvaren ger vissa förslag på hur remissversionen kan förbättras. De uttrycker bland annat att 

det saknas vissa perspektiv eller att vissa behöver bli tydligare som till exempel förebyggande 

perspektiv, anhörigperspektivet, barnperspektivet, genus/könsaspekten, ett bredare perspektiv på 

psykisk ohälsa, humanvetenskapligt perspektiv som komplement till det naturvetenskapliga samt en 

helhetssyn. Många uttrycker att rekommendationerna verkar vara skrivna utifrån ett samhälls-och 

personalperspektiv snarare än från ett patientperspektiv och pekar på att det är patienterna som 

behöver få den största platsen då de är socialstyrelsens uppdragsgivare. Många remissvar hänvisar till 

patentlagstiftningen som påpekar att patienten ska vara delaktig i sin behandling och informerad om 

sina alternativ. Remissvaren uttrycker då att patientperspektivet behöver stärkas i utformningen av 

riktlinjer men även att de bör rikta sig till patienter för att de ska kunna få information om olika 

behandlingar och inte endast inriktade på planering för landsting. Framtagning, uppföljning och 
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revidering av riktlinjer bör vara transparent, fördomsfri och omfatta alla kunskapskällor där företrädare 

för de olika källorna bör medverka genom hela processen. Remissvaren ger till och med förslag på hur 

en modell där brukare och företrädare för kunskapskällor är delaktiga kan se ut. Samhällets stöd måste 

organiseras flexibelt med utgångspunkt i den enskildes behov. 

Det behöver enligt remissvaren bli tydligare att föreskrifter och andra vägledningar från 

myndigheter inte ingår i riktlinjerna och några tycker att riktlinjerna behöver stämma bättre överens 

med andra riktlinjer och rekommendationer. Många pekar på att det bör skapas integration mellan 

professioner, mångfald i behandlingar och metoder samt föreslår att Socialstyrelsen ska lära sig av de 

länder som har lägre ohälsotal, en bredd av behandlingsmetoder och längre behandlingstider för att 

också minska Sveriges ohälsotal. Många önskar mer tydlighet om hur och var implementeringen ska 

gå till och menar på att det behövs läggas till strukturer för stöd till implementeringen. Förslag ges på 

ett nationellt programråd som omfattar hela vårdkedjan. Även tydlighet kring vilka yrkesgrupper som 

ska implementera och kvalitetssäkra riktlinjerna efterfrågas och här förslås det att psykologer är mest 

lämpade för uppdraget. Avslutningsvis genomsyras de flesta remissvaren av förslag om att 

implementeringen av riktlinjerna bör stoppas, dras tillbaka och omarbetas i grunden. 

4.3  Projektgruppen  
Studien utläser inga utmärkande positiva åsikter i remissvaren om projektgruppen som arbetat fram 

förslaget till nya riktlinjer. Däremot har de olika remissvaren upprepade gånger innefattat negativa 

åsikter om projektgruppen. Dessa åsikter handlar många gånger om omröstningsförfarandet som 

ibland skedde för att fastställa prioriteringar. Ifrågasättande röster har höjts då de upplevt att det varit 

bristande och ojämn representation av olika behandlingsinriktningar i projektgruppen och under 

omröstningsförfarandet och att en rättvis bedömning av de olika behandlingsalternativen då inte 

kunnat ske genom omröstning. Det uttrycks i remissvaren att företrädare för annat än Kognitiv 

Beteendeterapi (KBT) och läkemedel varit i minoritet och att detta färgat riktlinjerna till fördel för just 

KBT och läkemedel. Även disputerade arbetsterapeuter och brukarorganisationer påpekas som 

otillräckligt representerade, eller helt saknas.  

Fortsättningsvis poängteras det i många remissvar att arbetsgruppen ser ut att starkt ha präglas av 

både jäv och personliga värderingar vilket resulterat i bland annat spelrum för personlig bias i 

bedömningen genom toppstyrning samt partiskhet för vissa behandlingar. Bland annat framförs det i 

remissvaren åsikter om att just toppstyrning och partiskhet lett till olika prioriteringar för KBT och 

Psykodynamisk terapi (PDT), att projektledningen varit hårt uppvaktade av lobbying från olika 

organisationer, att arbetet präglats av partiskhet till förmån för KBT och farmakologiska behandlingar, 

att farmakologisk forskning är hårt styrd av läkemedelsbolagen samt att en skevt sammansatt grupp 

vid omröstningsförfarandet lämnar bedömningen öppen för jäv. Ett remissvar beskriver uttryckligen 

argument för specifika personers jävighet i Socialstyrelsens expertgrupp och andra remissvar har lyft 

misstankar om att projektledningen valt forskning utifrån att de redan från början hade bestämt sig för 
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vad riktlinjerna skulle innehålla. Remissvaren ifrågasätter då var objektiviteten, vetenskapligheten och 

oberoendet finns. Flera remissvar formulerar även åsikter om att arbetsprocessen troligtvis strider inte 

bara mot Socialstyrelsens egna regler men även Förvaltningslagen (1986:223). 

Många remissvar anser att projektgruppen behöver ha en bredare representation av 

kunskapsområden och behandlingsområden så att synen på behandling vidgas. Den nuvarande 

gruppen anses ha mer medicinsk expertis än psykologisk expertis. Projektgruppen behöver också 

enligt remissvaren vara mer oberoende, objektiv, saklig och ha en mindre partisk sammansättning. Ett 

förslag om att bjuda in representanter från förebildsländerna framförs och även en eller flera experter 

på vetenskapsteori för att kunna bedöma den vetenskapliga grunden för rekommendationerna. Valet av 

rekommendationer och genomgång av forskning anses i remissvaren behöva göras i en transparent 

process med sakkunniga från olika vetenskapligt belagda behandlingsmetoder som ges lika vikt. 

Remissvaren uttrycker att projektgruppen behöver samarbeta kring bedömningar, undvika enskilda 

radförfattare och gruppen behöver få mandat att komma fram till egna slutsatser fria från 

projektledningen. Jävsreglerna måste enligt remissvaren vara strikta för att riktlinjerna inte ska vara 

oetiska och vissa remissvar lyfter att med tanke på att två av experterna i projektgruppen är jäviga 

borde arbetet göras om. I framtiden bör det enligt remissvaren krävas att jävsdeklarationerna är 

korrekta och uteslutande ur projektgruppen bör ske om de inte är det. 

Slutligen uppmanas projektgruppen av remissvaren att ta till vara på mångfalden av psykologiska 

behandlingar som finns samt intresset och drivkraften för dem då det kommer bli mer 

kostnadseffektivt i jämförelse med att massutbilda personal i KBT. Rösterna i remissvaren menar att 

projektgruppens arbete bör genomsyras av dessa faktorer, vilket i förlängningen kommer ge bättre 

resultat för patienterna.  

4.4  Konsekvenser  och  förhoppningar  
Remissvaren formulerar egna förhoppningar med riktlinjerna och tankar om vilka konsekvenser de 

kommer generera. De uttrycker bland annat att de aktuella riktlinjerna kommer vara värdefulla i den 

kliniska vardagen gällande både styrning och det direkta arbetet men även ligga till grund för 

verksamhetsutveckling. Riktlinjerna anses i remissvaren vara applicerbara och i enlighet med 

riktlinjerna kommer verksamheter genomföra förändringar. 

Det uttrycks i flertalet remissvar att det kommer till att krävas ökade resurser men att det kommer 

att löna sig i längden - samhällsekonomiskt och i minskning av mänskligt lidande. Det noteras att det 

kommer behövas kompetensutveckling/förstärkning inom primärvården för att kunna uppfylla 

riktlinjerna och flera remissvar håller med Socialstyrelsen om att det behövs utbildas fler 

psykoterapeuter. Remissvaren har förhoppningar om att riktlinjerna kommer hjälpa vården att öka 

patienters delaktighet och göra vården med effektiv och jämlik. En annan förhoppning är att detta 

kommer bidra till att den psykiska ohälsan minskar i Sverige. 

Konsekvenser och risker utgör en större del av samtliga negativa åsikter som identifierats. De i 
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särklass mest förekommande konsekvenserna som lyfts är att riktlinjerna kommer leda till ökad enfald, 

minskad mångfald och minskad valfrihet för patienterna. Det beskrivs flera gånger hur 

individperspektivet går förlorat och att möjligheterna till ett jämställt vårdutbud minskas då tillgången 

till samtalsterapi blir en socioekonomisk fråga om den offentliga vården får ett ännu mer begränsat 

utbud av just samtalsterapier. Kritiken gällande bristen på mångfald gäller inte endast utbudet av 

behandlingar i den kliniska vardagen utan vissa trycker även på att detta kommer att påverka 

forskningen. Specifikt kommer forskning på de nedprioriterade behandlingarna enligt remissvaren att 

minska och det kommer bli svårare att utföra studier för att påvisa effekterna av dessa.  

På olika sätt redovisar flera remissvar hur ett begränsat behandlingsutbud och behandlingars 

begränsade tillgänglighet kommer få negativa konsekvenser. Däribland nämns att det kan leda till flera 

drop-outs, en oförmåga att minska den psykiska ohälsan men även att det kommer leda till brist på 

välutbildade terapeuter inom de nedprioriterade behandlingsinriktningarna. Vissa uttrycker även en 

oro att kunskapen om alternativa psykoterapeutiska inriktningar kommer att utarmas. Att riktlinjerna 

riskerar att uppmuntra verksamheter till att bryta mot Patientlagen (2014:821) samt att Lagen om 

Valfrihet (2008:962), LoV, hotas om riktlinjerna går igenom nämns i ett flertal remissvar.  

Vidare beskrivs det i remissvaren att riktlinjerna är resurskrävande och kommer att innebära inte 

bara ökade kostnader men även kräva ökade satsningar på utbildning av personal och omställning av 

verksamheter. Till detta läggs även till att resurser kommer att gå förlorade när personal utbildad inom 

Psykodynamisk terapi inte får möjlighet att använda sig av sin kompetens och få svårare att 

vidareutvecklas. Enligt vissa remissvar finns också risken att väntetiderna inom vården kommer att 

öka om de nödvändiga resursökningarna inte sker och att det i sin tur medför att patienter inte får 

behandling i tid. Det noteras i remissvaren att stora patientgrupper utesluts i och med riktlinjernas 

snävhet och att ett ensidigt naturvetenskapligt perspektiv inte kan beskriva den komplexitet av 

patienter och tillstånd som man bara kan möta i en relation. Övergripande negativa åsikter uttrycks i 

remissvaren om att följderna kommer att bli katastrofala och mycket negativa för många patienter, att 

de riskerar att dra vanära över Socialstyrelsen och undergräva deras förtroende samt att de riskerar att 

väcka liv i gamla konflikter mellan olika terapiskolor. 

Implementeringen av dessa riktlinjer kräver enligt remissvaren en ökad psykosocial kompetens 

inom primärvården i form av fler kuratorer och psykoterapeuter. Vidare beskrivs att det på kort sikt 

kommer behövas specialistvårdskonsulter i primärvården, webbutbildningar i till exempel 

skattningsskalor och gemensamma utbildningsdagar med psykiatrin. Remissvaren uttrycker att det 

behöver organiseras en första linjen organisation för att kunna möta patienten och dess behov på ett 

effektivt sätt med en riktig bedömning och sedan snabbt få en behandling som är evidensbaserad och 

kvalitativ.  Fortsättningsvis beskrivs det att det kommer behöva skapas ekonomiska incitament och 

behandlingsstöd via vårdprogram om dessa föreslagna behandlingar ska erbjudas brett på olika 

vårdnivåer. Det behöver enligt remissvaren tydliggöras hur resurserna ska fördelas genom att 

tydliggöra prioriteringarna. Eftersom det behövs mer kompetens ute i primärvården behöver det, enligt 
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remissvaren, på lång sikt göras en inventering om vilken kompetens som finns och strukturera arbetet 

kring framtida rekrytering med god marknadsföring. Det är även enligt remissvaren önskvärt med ett 

psykiatriskt team på varje vårdcentral inom primärvården. 

Flertalet remissvar anser att det behöver tydliggöras hur riktlinjerna ska kunna appliceras på samma 

sätt i primärvården som inom specialist psykiatrin. Vidare beskrivs det att det behövs ett stöd för 

implementeringen och eftersom kontinuitet är en utmaning för vården behövs det förutsättningar till 

stöd under vårdförloppet och uppföljning i form av vårdkoordinatorer och vårdsamordnare.  För att 

möjliggöra tillgänglighet, uppföljning och kontinuitet i vården anser flera remissvar att riktlinjerna bör 

sträva efter att generera organisatoriska förutsättningar. Det finns även förhoppningar i remissvaren 

om att Socialstyrelsen ska ordna seminarier för uppföljning av följsamhet till riktlinjerna. Till nästa 

uppdatering av riktlinjerna hoppas många remissvar att arbetsprocessen förändras. 

4.5  Vetenskap  och  forskning  
Remissvaren håller med Socialstyrelsen om att behandlingsmetoderna ska vara grundade i beprövad 

erfarenhet och vetenskap och vissa anser att arbetet med riktlinjerna haft en hög vetenskaplig 

ambition. Det uppskattas att dagens forskningsstöd leder till rekommendationer och att Socialstyrelsen 

sammanställt och jämfört studier av åtgärder. Remissvaren instämmer med analysen om att använda 

kvalitetsindikatorer och tycker att de är relevanta samt att patientregister kan vara en grund för att 

undersöka bredare aspekter av farmakologisk och psykologisk behandling. Två remissvar 

kommenterar även direkt underlaget som relevant, trovärdigt och i linje med egen kunskap inom 

området. 

Det blir tydligt i remissvaren att många uppfattar Socialstyrelsens tolkning av det aktuella 

forskningsläget som felaktigt och att forskningsläget inte speglas i rekommendationerna. Till det hör 

även att remissvaren poängterar att flera studier och artiklar som presenteras i faktaunderlaget 

presenteras missvisande och med felaktig information som inte finns med i studierna eller artiklarna. 

Det uttrycks även åsikter om att vissa rekommendationer inte går att förklaras med 

kunskapsunderlaget då studier och litteratur har uteslutits av oklara skäl samtidigt som samma 

faktaunderlag värderas olika beroende på vilken behandling som bedöms. Orimligt höga krav på vissa 

studier och en snäv definition av evidens framförs som en åsikt som medför att viktig och avgörande 

forskning för området negligeras, även fast denna forskning är högt ansedd av andra.  

Det är även enligt remissvaren vida känt att placebokontroller är svårt att genomföra med 

psykologiska behandlingar men det är just dessa som värderas högst av Socialstyrelsen. De studier 

som ingår i faktaunderlaget ifrågasätts av remissvaren gällande avgörande brister i evidens. I 

riktlinjerna baseras vissa höga prioriteringar på endast klinisk erfarenhet eller en studie, vilket 

ifrågasätts i remissvaren. Vissa behandlingar tillåts ha litet kunskapsunderlag men ges en hög prioritet 

medan andra behandlingar som har stora kunskapsunderlag men prioriteras lägre. Flertalet remissvar 

påpekar att samma studier värderas olika beroende på vilken behandling det gäller till den grad att 
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samma studie benämns som både måttligt starkt underlag och begränsat underlag för två olika 

behandlingar. Remissvaren uttrycker även att professionens beprövade erfarenhet inte beaktas samt att 

patient-, terapeut- och relationsforskning försummas. 

Riktlinjerna behöver enligt remissvaren förankras mer i aktuell forskning som visar att effekterna 

mellan metoder skiljer sig marginellt eller inte alls mellan varandra. Forskningen bör enligt 

remissvaren inte fokusera på vilken som är den bästa terapiformen utan bör istället spegla att det finns 

svårigheter med att genomföra och bedöma studier om behandling för denna patientgrupp. Vissa 

remissvar lyfter att när behandling jämförs med placebokontrollerade studier så säger det inte mycket 

om effekten av behandlingen och därför borde istället jämförelsen ligga mellan specifika terapier. 

Remissvaren vill även att riktlinjerna ska inkludera kvalitativa forskningsmetoder och påpekar att 

forskningsunderlaget går att omvärdera då det tillkommit forskningsunderlag sedan publiceringen av 

remissversionen. I framtiden bör underlaget, enligt remissvaren, offentliggöras innan den överlämnas 

till projektgruppen. Remissvaren hävdar att det finns beprövad erfarenhet genom klinisk kunskap om 

hur komplexa tillstånd ska behandlas som behöver lyftas fram. De vill även att Socialstyrelsen ska 

lyssna på fler experter och väga samman kunskaperna för att sedan ändra förslaget. Den samlade 

erfarenheten från patienter och anhöriga borde enligt remissvaren involveras och vetenskapligt 

studeras i lika hög grad som RCT studier av behandlingsmetoder.  

En åsikt som uttrycks i remissvaren är att bedömningarna om de olika behandlingarnas evidensgrad 

behöver överensstämma bättre med omvärlden. Det finns remissvar som, avseende tolkning av 

evidensläget, hävdar att de kommer fram till andra slutsatser än riktlinjerna. Det önskas även att 

evidensbegreppet diskuteras. Enligt remissvaren går det inte att ge en behandling som är strikt grundad 

på evidens då psykisk ohälsa kräver flexibilitet och helhetssyn på grund av dess komplexa tillstånd. 

Remissvaren  påpekar att psykisk ohälsa inte är något avgränsat och bestämt sjukdomstillstånd som 

inom allmän medicin och det är därför enligt remissvaren orimligt att leta behandlingar efter samma 

modell. Det anses enligt remissvaren vidare vara viktigt med blindade, oberoende bedömare i 

psykoterapistudier då det är vanligt förekommande att terapeuter överskattar resultaten av sina egna 

interventioner och det uttryck åsikter i remissvaren om att personer som arbetar med en slags 

intervention inte bör vara med och bedöma den. Det beskrivs att det gör att trovärdigheten för 

riktlinjerna minskar. 

Remissvaren föreslår vidare att vetenskaplig forskning från hela världen bör användas i riktlinjerna. 

Det är enligt remissvaren värdefullt att ta del av genomgångar av kunskapsområdet och 

behandlingsriktlinjer från andra länder. Remissvaren presenterar även annan forskning som inte tas 

upp i riktlinjerna och kunskapsunderlaget. Vissa vill lägga till relevant forskning för att stärka 

rekommendationerna och flera remissvar ifrågasätter kunskapsunderlaget och forskningen som 

presenteras och menar på att man missar mycket ny och relevant forskning i underlaget för 

riktlinjerna. Viss forskning bör även enligt remissvaren kvalitetsgranskas och forskningsunderlaget är 

klent menar många. Remissvaren har uppmärksammat att det finns studier som ingår i den 
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systematiska översikten som omnämns men inte tabuleras separat och studier som nämns i texten men 

inte redogörs för eller att resultatet vägs in. 

4.6  Förhållningssätt  och  bedömning  
Många remissvar är positiva till att riktlinjerna betonar vikten av tidiga insatser och uppföljning av 

insatser bland annat för att risken för långvarig eller bestående psykisk ohälsa ökar fort. En annan 

aspekt som många remissvar nämner är kontinuitet i vårdkontakter och tillgänglighet. De är positiva 

till att det ska bli lättare att få hjälp då psykologisk utredning och behandling ska erbjudas även i 

primärvården men även gå snabbare att få hjälp samt förbättrat samarbete mellan vårdnivåer. 

Remissvaren lyfter fram negativa åsikter gällande att det i riktlinjerna saknas aspekter om 

delaktighet och bemötande. Det nämns inte heller något om att patienters mottaglighet ska finnas med 

vid val av behandling, vilket kritiseras i remissvaren. Vidare saknar flera remissvar specifikt 

bedömningsinstrumentet PHQ-9 och ställer sig frågande till varför detta instrument inte lyfts fram. 

Förslag som tas upp om ändringar i remissversionen handlar bland annat om att lyfta fram 

patientperspektivet och betona vikten av en tydligt dokumenterad behandlingsplan som är väl 

förankrad med patienten. Behandlaren i samråd med patienten bör, enligt remissvaren, få ett större 

mandat att kunna välja behandlingsmetod och patienten måste få valmöjligheter. Remissversionen 

anses i remissvaren präglas av en alltför stark tro på teknisk behandling och mediciner och det uttrycks 

åsikter om att det mänskliga inslaget i behandling försvinner till förmån för maskiner och bristfälliga 

metoder. Remissvaren uttrycker ett det måste finnas ett synsätt som genomsyrar varje möte där 

människan blir sedd som unik med en egen livshistoria och möts med strävan efter förståelse av vem 

personen är och hur livshistorien påverkar denne. En helhetssyn och vikten av gott bemötande behöver 

enligt remissvaren vägas in i riktlinjerna då det påverkar hur väl patienten följer behandlingen och då 

även resultatet av behandlingen. Det uttrycks åsikter om att alla måste erbjudas kvalificerad vård som 

baseras på mänskligt stöd med hänsyn till individuella behov och mänskliga insatser av olika 

varianter. Vid beskrivning att tillgänglig vård i riktlinjerna finns åsikter om att kognitiv tillgänglighet 

bör läggas till då denna patientgrupp ofta har kognitiva svårigheter och då blir vården ändå 

otillgänglig. Det beskrivs i remissvaren att Sveriges grannländers erfarenheter visar på att 

individanpassad psykoterapi och att patienten får valmöjligheter bland olika terapimetoder och längd 

både bidrar till en högre tillfrisknandegrad och är mer effektivt. En precisering av begreppet jämlik 

vård anses således behövas i riktlinjerna, enligt remissvaren. 

En önskan om att Socialstyrelsen ska tydliggöra att det är viktigt att beakta hela personens 

livsstil/levnadsvanor och samspelet med omgivningen samt hur miljön påverkar individen i alla 

bedömningar tas upp i remissvaren. De önskar även att människan ska ses i sitt sammanhang. De vill 

att riktlinjerna ska betona vikten av suicidbedömningar och vad som ska ingå och hur de ska gå till. 

Om förväntad effekt inte uppnås av behandling behöver den, enligt remissvaren, omprövas och då 

behövs även en ny bedömning av missbruk, riskbruk, beroende och somatisk sjukdom. Flera remissvar 
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lägger till att det är viktigt att det görs en bedömning om vad som ger hjälp på lång sikt.   

Det har identifierats åsikter i remissvaren om att kompetenskraven för de olika professionerna 

behöver tydliggöras och även vilka professioner som avses för behov av kompetensutveckling och 

vidareutbildning. Några exempel som ges är att förtydliga vad KBT-kompetens innebär, beskriva om 

det avser steg 1-nivå eller en psykoterapeut legitimation och även vad som krävs i utbildningen 

gällande längd och innehåll. Remissvaren påpekar att olika psykoterapeutiska metoder passar olika 

terapeuter och att en terapeut som är bra på en viss metod behöver inte vara bra på en annan. Ett 

resonemang som uttrycks i remissvaren är att om terapeuten kan sin metod och gör den bra borde det 

rimligtvis vara till mest gagn för patienten då all forskning visar på att relationen mellan patient och 

terapeut är av större vikt än den specifika metoden. Därför behövs det enligt remissvaren 

valmöjligheter gällande olika metoder. Remissvaren ger uppamningen att lägga till information om 

kuratorers arbete då det är en angelägen och viktig del i behandling för denna patientgrupp. Även 

andra yrkesgrupper anses saknas, som arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

4.7  Behandlingar  
Remissvaren uppskattar att riktlinjerna innehåller många relevanta och stringenta åtgärder för 

behandling. Vissa svar går in på detaljnivå i enstaka läkemedel, diagnoser eller kombinationer därför 

följer nedan en sammanfattning av de mest frekventa åsikterna. Många ställer sig positiva till att 

riktlinjerna lyfter fram psykologisk behandling. Bland annat att Interpersonell terapi (IPT) bör 

prioriteras och även KBT. Vissa remissvar beskriver att KBT har goda effekter och har visats kunna 

hjälpa många patienter. Några röster från personer som själva gått i terapi säger: -”Jag har gått i KBT i 

drygt 3 år och det är tack vare min terapeut som jag lever idag. KBT har gjort så att jag kunnat leva 

mitt liv som vanligt igen och utmana mina rädslor istället för att undvika dem . KBT har även hjälpt 

mig som anhörig. I en akutfas fick jag mediciner men i kombination med KBT kunde jag fasa ut dem. 

KBT är det enda som hjälpt mig. KBT är bästa medicin mot ångest och depression (citat från 

remissvaren).  

Internetbaserad terapi tas också emot positivt i remissvaren. När det gäller ECT så är det ett 

remissvar som hänvisar till en studie där ett par extra behandlingar med ECT gav god förebyggande 

effekt på äldre. En tidigare patient beskriver att ECT var en förutsättning för att kunna få ett snabbt 

tillfrisknande och ingen annan form av behandling hade kunnat hjälpa i den situationen. Flera 

landsting uppger att ECT och litium borde ges i större utsträckning. Angående läkemedel så är flera 

remissvar positiva till läkemedelsbehandling vid depression och hänvisar till meta-analysen från 

kunskapsunderlaget som visar att de flesta läkemedel är bättre än placebo och uppmärksammar 

specifika rekommendationer om specifika läkemedel. 

Den mest framstående negativa åsikten som lyfts fram gällande behandlingar är att olika metoder 

passar olika patienter, främst inom psykisk ohälsa då detta är ett heterogent område där patienter både 

har olika behov men också olika förutsättningar som måste tas hänsyn till.  Remissvaren påvisar att 
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forskning motsäger riktlinjernas rangordningssystem av psykologisk behandling där Socialstyrelsen 

utgår från att det ska finnas en behandling som är bäst. Upprepade gånger påpekar remissvaren att de 

flesta studier som gjorts där olika behandlingar ställs emot varandra är för svaga för att kunna dra 

några slutsatser om vilken behandling som ensam passar bäst. Detta läggs oftast fram som argument i 

remissvaren för att påpeka att det inte finns några bevisade skillnader mellan KBT och PDT, i alla fall 

inte tillräckligt stora för att motivera olika prioritering för de olika behandlingarna. KBT får specifik 

kritik i remissvaren till följd av den höga prioriteringen som behandlingen tilldelats. Kritiken 

innefattar främst åsikter om att behandlingen kan fungera för vissa men att den ensidigt inte kan 

behandla den komplexa gruppen av patienter med depression och ångestsyndrom samt att den kan ta 

bort symptom men inte de underliggande orsakerna till symptomen. Det lyfts även upprepade gånger 

att KBT är ett brett begrepp och en specificering av vilken typ av KBT som menas behövs, även vad 

som menas med KBT-kompetens i riktlinjerna av samma anledning. 

Vidare belyser många remissvar att andra länders riktlinjer, som Tysklands och Danmarks, inte 

anför någon rangordning av olika typer av psykoterapi då det aktuella forskningsläget inte motiverar 

ett sådant påstående. Vidare läggs många argument fram i remissvaren gällande andra behandlingar 

som de anser borde finnas med i riktlinjerna och att det sociala och psykosociala sammanhanget 

behöver lyftas mer tillsammans med levnadsvanors påverkan och relevans. Det finns också 

övergripande kritik mot oklarheter i riktlinjerna gällande både behandlingar, tillstånd och 

rekommendationer. Remissvaren beskriver att det för många patienter krävs 

kombinationsbehandlingar för att uppnå ett bra resultat. Detta är något som speciellt påpekas i 

patientupproret ”Rör inte min terapi” som utgör ett av remissvaren. Där har privatpersoner fått lyfta 

fram sina positiva upplevelser av terapi och många påpekar då att de inte hade klarat sig utan terapin, 

men också att det var kombinationen av behandlingar som de hade tillgång till som var det viktigaste.  

I och med remissvaret från ”Rör inte min terapi” framförs kritik mot den minskade tillgången till 

samtalsterapi som riktlinjerna föreslår men även att behovet av längre terapi finns hos många vilket 

också kommer vara svårare att få tillgång till i den offentliga vården. Kritik riktas ofta i remissvaren 

mot läkemedel som behandling och många biverkningar av till exempel SSRI-preparat lyfts fram. 

Flertalet skriver även om att det just för SSRI saknas evidens för att det skulle vara någon skillnad 

mellan SSRI och placebo. Vidare lyfts specifik kritik mot att SSRI kan ha suicidal effekt, att risken är 

större än nyttan gällande läkemedelsbehandling och att läkemedelsbehandling rent av kan vara farlig 

för ungdomar. Det höjs även röster mot behandlingen ECT för unga med svår depression med 

argument som att det inte finns tillräckligt med forskning på effekterna av behandlingen på barn och 

unga. 

Fortsättningsvis kan det utläsas kritik i flera remissvar mot andra specifika metoder. Flertalet 

remissvar uttrycker att remissversionen kommer riskera att patienter inte får den mest effektiva 

behandlingen och att det i Patientlagen tydligt står att om flera behandlingsalternativ bedöms som 

likvärdiga så ska patienten själv få välja behandling. Att det inte heller finns förslag på olika 
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förmedlingssätt av psykologisk behandling, så som i grupp eller via internet, lyfts som argument för 

att stärka denna kritik. 

Det framförs många förslag till ändringar i remissvaren. Till exempel så anses behandlingarna 

behöva beskrivas tydligare. Behandling bör enligt remissvaren följa en gång där psykosocial eller 

psykologisk behandling väljs utifrån symptom och läkemedel sätts in först när sådan behandling inte 

är tillräcklig. Det läggs fram åsikter om att lågintensiva och högintensiva metoder behöver separeras 

samt att längden på behandling bör utgå från ett läkningsförloppsperspektiv och bedömas utifrån 

individens problematik. Livssituationsproblem bör adresseras enligt remissvaren. De anser även att 

riktlinjerna borde belysa vikten av etiska överväganden vid traumabehandling då vissa 

behandlingsmetoder kan vara direkt olämpliga till exempel för personer med svåra trauman från flykt, 

krig och tortyr och det då är av stor vikt att individanpassa behandlingen. 

Flera remissvar skriver att det behövs en mångfald av behandlingsformer och 

psykoterapiinriktningar och att riktlinjerna borde främja det. Vissa remissvar lägger fram argumentet 

att med tanke på att det vetenskapliga underlaget är densamma i Sverige som grannländerna borde 

även riktlinjerna vara det också. Utbudet av behandlingsmetoder måste enligt remissvaren på ett mer 

adekvat sätt matcha den nutida evidensbaserade vetenskap och rekommendationerna borde vara för de 

metoder med empiriskt forskningsstöd så att behandlaren och patienten har lättare tillgång till 

information för att göra ett lämpligt val av behandling. Remissvaren uttrycker att behandlingsformer 

bör samordnas och inte polariseras mot varandra och att det behövs utfallsmått på behandlingar i 

riktlinjerna för utvärdering av behandlingseffekter och jämförelser av mottagningar. 

Specifika patientgrupper ges i remissvaren som förslag på tillägg och det handlar främst om barn 

och unga samt äldre. Insatser som erbjuds till barn och unga måste enligt dessa svar anpassas till 

barnets behov och rättigheter samt till vårdnadshavarens behov och rätt till stöd. Vissa lyfter att 

familjeperspektivet behöver betonas mer gällande behandling och vikten av föräldrars deltagande i 

barnens behandling behöver förtydligas, även samverkan med andra aktörer i barnets liv. Att 

riktlinjerna behöver lyfta fram behandling av äldre som en egen grupp är också ett återkommande 

förslag. Det behövs enligt remissvaren särskilda riktlinjer för gruppen äldre då de har en mer komplex 

problematik så som samsjuklighet men även för att de inte helt kan baseras på evidensbaserade studier 

då det är kunskapsbrist på behandling av målgruppen. Remissvaren vill se definitioner av psykologisk 

och psykoterapeutiska behandlingar. De påpekar att det är viktigt både i förebyggande syfte och i 

behandlingar att det finns tillgång till flera olika behandlingsmetoder, särskilt när den första givna 

behandlingen inte ger resultat. Önskningar uttrycks om att riktlinjerna borde bestå av individanpassade 

behandlingar från patienters preferenser då det ger större möjlighet till goda resultat. 

Remissvaren har en del förändringsförslag av specifika behandlingar på detaljnivå. Bland annat att 

SSRI-preparat ska rekommenderas som en helhet och inte med specifika preparat inom gruppen då de 

olika preparaten har likartad evidens och bör väljas efter individuella behov och kombinationsbehov. 

De vill även se att en skärpt övervakning av biverkningar från SSRI-preparat införs. Innan läkemedel 
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bedöms lämpligt anser remissvaren att patientens behov och levnadsvanor bör utredas noggrant. Det 

uttrycks även åsikter om att läkemedel endast bör rekommenderas för medelsvår och svår diagnos, 

annars bör det rekommenderas psykologisk behandling. När läkemedel rekommenderas behövs det 

sådana med lång erfarenhet av snabb effekt och få biverkningar. Läkemedelsbehandling bör enligt 

remissvaren inte komma enskilt utan i kombination med annan sorts behandling, en bit av en 

sammansatt, individuellt anpassad behandling utformad tillsammans med patienten för större chans till 

följsamhet och återhämtning. Det beskrivs att läkemedelsbehandling löpande bör följas upp, 

utvärderas och omprövas för att minska risken att patienten blir felbehandlad, behandlad för länge eller 

i onödan och detta anser remissvaren att riktlinjerna bör beskriva tydligare. Riktlinjerna beskrivs 

vidare behöva vara flexibla vid läkemedelsbehandling då patientens bästa måste ligga till grund för 

behandlingsval och inte ekonomiska faktorer. Remissvaren har slutligen många förslag på andra 

behandlingar som inte nämns i riktlinjerna men som skulle kunna läggas till. 

4.8  Prioriteringar  
Remissvaren håller med socialstyrelsen om att de behandlingar med bäst effekt och högst vetenskaplig 

trovärdighet bör prioriteras. Det beskrivs vidare som bra att frågan om effektivt omhändertagande 

prioriteras högt och tidiga insatser och behandling med det.   

En övergripande kritik som framförs i remissvaren är att Socialstyrelsen gjort flera felaktiga 

prioriteringar då riktlinjerna innehåller förslag som inte går att finna stöd för i forskningen. Som 

tidigare nämnts så går de svenska rekommendationerna emot andra länders rekommendationer, som 

sägs ska vara baserade på samma forskningsläge. Prioritetssättningen kritiseras i sin helhet då det inte 

framgår när omröstning ska göras, samtidigt som skalstegen ett till tio är oklara då det inte exempelvis 

inte framkommer vad som avgör om rekommendationen ”bör göra” får prioritering ett, två eller tre. 

Det framgår enligt remissvaren inte heller tydligt vad som är tillräckligt vetenskapligt underlag för de 

olika prioriteringarna då detta varierar genom hela remissversionen. Ett exempel på detta som beskrivs 

i remissvaren är att bristen på placebostudier påverkar prioriteringen av PDT negativt, medan det för 

andra behandlingar, som ECT för barn, räcker med studier utförda på en annan patientgrupp. 

Förslag på ändringar i remissversionen om prioriteringar handlar om specifika behandlingar som 

bör ingå eller flyttas om. Till exempel anses det i remissvaren, ur ett sekundärpreventivt perspektiv, att 

insatser som ämnar att stödja ökning av fysisk aktivitet för personer med depression bör prioriteras 

högst. 

Remissvaren tycker också att det behöver tydliggöras hur prioriteringar ska göras vid byte av 

vårdnivå. De skriver att det behöver framgå om till exempel specialistpsykiatrin ska göra om samma 

behandling som redan getts på en lägre nivå eller om de ska fortsätta på prioriteringslistan. 

Remissvaren uppmanar Socialstyrelsen att göra en grundlig revidering av psykologiska behandlingars 

prioriteringar. 
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4.9  Diagnostik  och  verktyg  
När det gäller diagnostik är remissvaren mycket positiva till att riktlinjerna tydliggör behovet av 

strukturerad diagnostik. Diagnostikinstrumenten MINI och SCID nämns av en del remissvar som väl 

fungerande, ökar reliabiliteten för psykiatriska diagnoser om de används som stöd i diagnostiken och 

uppskattar att de omnämns i remissversionen. Däremot kritiseras dessa instrument även av en del 

remissvar. Instrumenten anses kräva ökad tidsåtgång i form av längre besökstider, riskerar att leda till 

överdiagnosticering och fångar inte upp personlighetssyndrom enligt vissa remissvar. Inte heller 

utmattningssyndrom beskrivs i remissvaren kunna fångas upp med hjälp av MINI. Vissa tycker att 

MINI och SCID-I ska prioriteras lägre med större hänsyn till bakgrundsfaktorer. Många uttrycker 

däremot att riktlinjerna behöver betona vikten av MINI och SCID-I i kliniska samtal och tydliggöra att 

de bör kompletteras med klinisk observation och sjukdomshistoria. 

Uppdelningen av svårighetsgrader av depression som Socialstyrelsen gör i riktlinjerna har 

upprepade gånger blivit kritiserade genom remissvaren. Det främsta är att medelsvår depression 

kombineras med både mild och svår depression, istället för att vara en egen svårighetsgrad. Detta 

medför enligt flertalet remissvar att vården får svårt att veta vad som gäller för denna patientgrupp 

som då riskerar att få inkonsekvent behandling beroende på vem det är som tar emot dem. Patienter 

med medelsvår depression kan då få samma behandling som vid mild depression, men även den som 

erbjuds vid svår depression, som skiljer sig ganska mycket från varandra. 

De fördjupade uppföljningarna som riktlinjerna anser att vården ska erbjuda kommer enligt vissa 

remissvar inte att gå att implementera då det saknas ekonomiska förutsättningar för det i nuläget. 

Dessa kritiker menar att det inom primärvården behövs en långsiktig resursomfördelning för att sådana 

uppföljningar ska vara möjliga. En annan aspekt som försvårar uppföljningen är enligt vissa remissvar 

problemen med kontinuitet i vården och att detta behöver ordnas med för att möjliggöra uppföljning 

på det viset som riktlinjerna föreslår. Det framförs kritik mot att vissa diagnoser/tillstånd inte finns 

beskrivna i remissversionen. Flera remissvar lyfter även att vissa aspekter saknas i riktlinjerna. Detta 

gäller främst diagnostik gällande barn och unga, depression hos äldre som en egen patientgrupp samt 

stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Det presenteras olika förslag på ändringar om särskilda diagnoser och andra instrument som anses 

borde nämnas i remissversionen. Det efterfrågas mindre tidskrävande skattningsformulär som passar 

primärvårdens tighta tidsutrymme och remissvaren önskar att det föreslås fler verktyg för 

diagnostisering, till exempel screeninginstrument och differentialdiagnostiska instrument. Det anses 

också viktigt med en strukturerad psykiatrisk diagnostik enligt remissvaren. Det uttrycks i remissvaren 

att den diagnostiska processen och kompetenskraven behöver tydliggöras och innan behandling 

påbörjas behöver en ordentlig utredning av sociala-, psykologiska och psykiatriska perspektiv 

genomföras. De anser även att psykologiska bakomliggande faktorer bör komplettera den kliniska 

bedömningen och bli mindre symptombaserad för att öka tillförlitligheten i diagnostiken. Om 
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förväntade effekt av en behandling inte uppnås måste det omgående ske en omprövning av diagnos 

och behandling, skrivs det i remissvaren. Vidare beskrivs det att det behöver tydliggöras att det inom 

suicidprevention behövs hög kompetens och samsyn. Vid diagnostisering bör det neligt remissvaren 

nämnas att det är viktigt att beakta samsjuklighet med substansbrukssyndrom då den ofta missas. 

Gällande barn och unga uttrycks det åsikter om att riktlinjerna behöver skärpa diagnostiseringen för 

psykisk ohälsa. Äldre anses behöva ett eget avsnitt gällande diagnostik då det idag sker otillräckligt 

vilket leder till otillräcklig behandling. Även födande och familjer behöver få egna avsnitt i riktlinjerna 

enligt remissvaren. Det lyfts fram att kunskap om neuropsykiatriska diagnoser behövs i vården samt 

att vården behöver undersöka om depression förekommer samtidigt. Det är enligt remissvaren viktigt 

att rätt diagnos sätts vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att de upptäcks så att patienten 

kan få rätt behandling. Utmattningssyndrom beskrivs som vanligt förekommande och som en vanlig 

samsjuklighet med depression; den behöver enligt remissvaren förtydligas i riktlinjerna. Slutligen 

pekar remissvaren på att depression bör ses som en paraply-diagnos med olika variationer och 

undergrupper samt att måttlig/medelsvår depression bör vara en egen kategori. 

4.10  Somatisk  hälsa  och  samsjuklighet  
Remissvaren tycker det är bra att riktlinjerna betonar tidiga somatiska undersökningar för denna 

patientgrupp som löper en förhöjd risk för somatiska åkommor. Remissvaren lyfter att det är viktigt att 

känna till den somatiska hälsan och sjukdomshistoriken i val av behandling då till exempel vissa 

mediciner ger omfattande biverkningar samt om det finns somatisk ohälsa som behövs behandlas 

samtidigt. 

Den mest framträdande kritiken gällande samsjuklighet och somatisk hälsa som presenteras i 

remissvaren är avsaknaden av fysisk aktivitet och levnadsvanor i riktlinjerna, trots uttalat fokus på 

somatisk samsjuklighet. Risk finns då enligt remissvaren för ökade dödlighet i somatisk samsjuklighet. 

Remissvaren uttrycker åsikter om att riktlinjerna endast behandlar enkla tillstånd och missar då 

samsjuklighet, detta specifik med beroendeproblematik. Argument som framförs beskriver att de flesta 

personer inom psykiatrin har komplex problematik och att det då finns ett begränsat intresse att 

tillämpa forskning på renodlade diagnoser då många har flera diagnoser. 

Remissvaren lyfter några förslag på ändringar angående somatisk hälsa och samsjuklighet. Bland 

annat att remissversionen behöver nämna samsjuklighet med substansbrukssyndrom och vikten att 

utredning och bedömning kring det då det är vanligt förekommande och gör behandlingsprocessen 

svårare och resultaten sämre. Det lyfts även att det är viktigt att betona självmordsrisken för dessa 

patienter. Det är enligt remissvaren vanligt med samsjuklighet med somatiska sjukdomar och andra 

psykiatriska diagnoser vilket behöver tydliggöras och problematiseras genomgående i riktlinjerna. 

Vidare beskriver remissvaren att för att kunna utesluta att somatiska orsaker ligger till grund för den 

psykiska ohälsan bör det alltid ske en utredning av sjukdomshistoriken. De trycker även på att det 

också är viktigt att benämna att behandlingar för psykisk ohälsa påverkar den somatiska hälsan, till 
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exempel biverkningar av läkemedel. 

4.11  Övrigt  och  frågor  
Remissvaren kritiserar de tidigare riktlinjerna från 2010 som en argumentation som främst handlar om 

att föregående riktlinjer förespråkat KBT och läkemedelsbehandling men visat på dåliga resultat, 

främst genom att den psykiska ohälsan ökat sedan dess. Det har enligt remissvaren inte heller skett 

någon fullvärdig utvärdering av de tidigare riktlinjerna innan arbetet med de nya riktlinjerna 

påbörjades. Det påvisas att de förra riktlinjerna fick stort genomslag och omfattande konsekvenser, 

vilken används som argument för poängtera att riktlinjerna kommer att påverka det kliniska arbetet 

vare sig det är avsikten eller inte. Rehabgaranti som kom ungefär samtidigt som de tidigare riktlinjerna 

har också blivit starkt kritiserade då denna förespråkar KBT men Riksrevisionens granskning av 

garantin visar enligt remissvaren på att 40% av alla patienter kan tillgodogöra sig KBT som 

behandling för depression och ångestsyndrom. Detta argument styrker enligt remissvaren behovet av 

andra behandlingsalternativ för de som inte kan tillgodogöra sig KBT. Övriga förslag till ändringar 

som ges handlar om att det behöver finnas helhetslösningar och att insatser och myndigheter, som 

exempelvis försäkringskassan, samverkar. 

I många remissvar finns frågor om diverse delar i remissversionen. Dessa frågor belyser oklarheter 

som uppfattas, både kring specifika rader men också gällande riktlinjerna som helhet och 

Socialstyrelsens förhållningssätt och värderingar. Det handlar om bland annat vilket 

informationsutbyte som primärvården och specialistpsykiatrin bör ha sinsemellan vid remittering 

mellan instanserna, på vilket sätt patienten ska göras delaktig i behandlingen eller hur de ska förhålla 

sig till det faktum att många terapeuter, inom psykiatrin, inte är utbildade inom KBT. Många undrar 

vad som ska erbjudas de som inte svarar på rekommenderad behandling och undrar om dessa patienter 

inte ska få ta del av den vård som samhället finansierar. 

4.12  Respondentgruppernas  översiktliga  sammanfattade  åsikter  
Gruppen av privatpersoners positiva åsikter består främst av positiva upplevelser av KBT. De 

beskriver negativa åsikter gentemot läkemedel, KBT och den minskade tillgången till PDT. 

Riktlinjerna anses vara för snäva och brister gällande mångfald och behandlingsalternativ. 

Patientperspektivet har enligt denna respondentgrupp missats och de saknar även tillgång till 

kombinationsbehandling. Socialstyrelsens tolkning av aktuell forskning ifrågasätts och 

privatpersonernas förslag till lösningar handlar om att öka patientperspektivet och patienters 

medbestämmande samt föreslår att riktlinjerna bör göras om helt. 

Gruppen av psykosociala yrkesverksamma ställer sig positiva till remissversionens övergripande 

syfte och till KBT som behandlingsform. De ställer sig negativa till Socialstyrelsens tolkning, 

värdering och redovisning av forskningen. Riktlinjerna anses vara inkonsekventa och felaktiga, 

arbetsprocessen anses brista i transparens och arbetsgruppen har en ojämn representation. Riktlinjerna 
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är enligt denna respondentgrupp snäva och enkelspåriga och missar komplexiteten i psykisk ohälsa. 

De psykosocialt yrkesverksamma ställer sig även negativa till prioriteringen av olika psykologiska 

behandlingar, till exempel att KBT beskrivs som enskilt bästa alternativet. De anser vidare att klinisk 

erfarenhet inte tas tillvara på och saknar bland annat yrkesgruppen kuratorer i riktlinjerna. Riktlinjerna 

anses uttrycka en partiskhet till förmån för KBT, ECT och läkemedel. Den medicinska kulturens 

påverkan på vården anses negativ och i kombination med riktlinjerna minskar det förtroendet för 

Socialstyrelsen. Deras förslag till lösningar handlar om att utöka kunskapsunderlaget och 

behandlingsutbudet. Medelsvår depression bör få en egen rubrik, psykoterapeutisk behandling bör öka 

och yrkesgruppen kuratorer bör innefattas av riktlinjerna. Urvalsprocessen för forskningsunderlaget 

bör enligt respondentgruppen tillämpas lika - oberoende av behandling. Slutligen anser de att 

riktlinjerna bör arbetas om helt med en ny projektgrupp där patientperspektivet och valmöjlighet, 

helhetssyn och mångfald står som grund. 

Gruppen av psykosociala organisationer är positiva till betoningen av vikten till tidiga insatser och 

tillgången till psykologisk behandling som nämns. Andra positiva åsikterna handlar om mer specifika 

tillstånd och behandlingar som tas upp. De uttrycker negativa åsikter kring urvalet och tolkningen av 

det vetenskapliga underlaget och ifrågasätter varför riktlinjerna skiljer sig från internationella riktlinjer 

och tolkningar av forskning. Definitionen av evidens anses vara för smal samtidigt som riktlinjerna 

anses ha ett för ensidigt och medicinskt synsätt och saknar mångfald  i både behandlingar och i 

projektgruppen. Särskilt psykologiska och psykoterapeutiska behandlingar lyfts fram som 

underrepresenterade och läkemedel påpekas inte kunna stå som enskild behandling. Projektgruppen 

anses vara jävig och brukardelaktighet i arbetet med riktlinjerna saknas. Gruppen ställer sig även 

negativa till att Socialstyrelsen uppmuntrat till att redan börja implementera riktlinjerna. Deras förslag 

till lösningar som tas upp är att Socialstyrelsen bör satsa på mångfald i riktlinjerna genom att utöka 

behandlingsutbudet och möjligheterna till kombinationsbehandling. Riktlinjerna anses behöva arbetas 

om i sin helhet med en ny projektgrupp som har utökade kompetenser inom psykologiska 

behandlingar. De psykosociala organisationerna önskar en särskild uppvärdering av PDT, att 

möjligheten till individanpassning ökar och att Socialstyrelsen ska ha ett helhetsperspektiv. 

Anhörigperspektivet och ett psykosocialt fokus är något som de saknar tillsammans med ett långsiktigt 

tänkande. Till sist önskar de psykosociala organisationerna att hänsyn ska tas till andra länders 

riktlinjer, att kunskapsunderlaget utökas och att patienters medbestämmande får större fokus. 

Gruppen av naturvetenskapligt inriktade yrkesverksamma uttrycker främst positiva åsikter om 

specifika metoder och behandlingar. De negativa åsikter som presenteras handlar bland annat om att 

riktlinjerna anses ha ett ensidigt synsätt, läkemedelsrekommendationerna är bristfälliga och att 

projektgruppsmedlemmarna anses vara jäviga. De ifrågasätter även Socialstyrelsens tolkning av 

forskning och varför deras tolkning skiljer sig från Sveriges grannländers tolkningar. 

respondentgruppen anser att det inte finns någon samverkan med internationella riktlinjer och 

tolkningar och inte heller andra svenska riktlinjer. De förslag på lösningar som yrkesverksamma med 
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naturvetenskaplig inriktning presenterar är att internationella riktlinjer ska tas med i arbetet och att 

läkemedel som ingår i läkemedelsgruppen SSRI ska rekommenderas som en helhet och att riktlinjerna 

inte ska gå in i detalj och rekommendera specifika läkemedel. De önskar även en bredare 

representation i projektgruppen och ser gärna att experter inom vetenskapsteori inkluderas för att 

underlaget ska bli korrekt.  

Gruppen av naturvetenskapliga organisationer är positiva till att Socialstyrelsen tänker långsiktigt 

och att det ökade resursbehovet på kort sikt är värt det. Positiva åsikter som uttrycks av gruppen 

naturvetenskapliga organisationer är att Socialstyrelsen gjort ett gediget och viktigt arbete som de tror 

kommer att generera en positiv utveckling av vården. De problematiserar evidens begreppet och anser 

att det behöver förklaras. De beskriver negativa åsikter angående bristande evidens i 

kunskapsunderlaget och att det inte finns tillräckligt mycket resurser för att kunna införa riktlinjerna. 

Det presenteras åsikter om att mycket kunskap kommer att försvinna och att mångfald i behandlingen 

är något som behövs. Respondentgruppen ställer sig negativa till att samsjuklighet knappt nämns 

tillsammans med andra specifika behandlingar och diagnoser.  

Gruppen av naturvetenskapliga organisationer önskar en ökad tydlighet kring tolkningen av 

prioriteringarna, vilka yrkesgrupper som kan göra vilka bedömningar och vilket arbete samt om tanken 

är att primärvården och specialistpsykiatrin ska arbeta likadant. De ser att kompetensutveckling 

behövs och ger förslag på att forskningen och det vetenskapliga underlaget ska uppdateras. 

Patientperspektivet behöver få större plats i riktlinjerna och samsjuklighet behöver betonas mer. 

Vidare förslag som presenteras är att läkemedelsbehandlingar ska beskrivas tydligare att det ska finnas 

strikta regler gällande läkemedelsbehandlingar. “Behandlingsmetod bör utgå från dels professionellas 

bedömning och patienters synpunkter”. 

Gruppen landsting ställer sig positiva till utveckling av vården. De uttrycker även att riktlinjerna är 

väl genomarbetade. De uttrycker negativa åsikter gällande att det kommer krävas vidareutbildning av 

personal då det inte finns tillräcklig kompetens, men att samtidigt saknas ekonomiska förutsättningar 

för resursomfördelning. De anser även att riktlinjerna är för övergripliga och att de behöver tydligare 

beskrivningar; de ger ingen vägledning och är svårapplicerade. Andra negativa åsikter är att det finns 

ett för ensidigt perspektiv i riktlinjerna och att mångfald behövs i behandling. Några ändringar som 

gruppen vill se är implementeringsstöd och vårdsamordnare, utvecklat samarbete mellan olika 

verksamheter och större behandlingsmångfald. De önskar flera olika perspektiv och att riktlinjerna 

förtydligas med mer detaljerat innehåll och ett förtydligande av värderingen av det vetenskapliga 

underlaget. Slutligen vill de att det tydliggörs vilka yrkesgrupper som ska göra vad, vilka 

kompetenskrav som finns samt att patientperspektivet tas med. 

 

   



 
50 

5  Analys  
I detta kapitel kommer resultatet analyseras utifrån studiens syfte med hjälp av tolkade mönster, 

domänteorin och begreppet evidensbaserad praktik (EBP). Avsnittet är indelat i tre centrala teman; 

skillnader mellan sektioner och domäner, domänöverskridande åsikter samt bristande tillit. Det första 

temat handlar om de skillnader och likheter som har identifierats mellan de olika typerna av 

respondenter, kopplat till domänteorin om hur olikheter och skillnader mellan och inom domäner kan 

tolkas. Det andra temat handlar om åsikter som inte nödvändigtvis går att placera in i en domän och 

analysen kring det begreppet som i denna studie kallas domänöverskridande. Det tredje temat handlar 

om det som i resultatet identifierats som brist på tillit till Socialstyrelsen och hur det går att koppla till 

domänteorin och uppkomsten av en fjärde domän inom människobehandlande organisationer i 

Sverige. Temana valdes utifrån domänteorin och de mönster som upptäcktes i analysprocessen. Det 

blev just de tre teman då de framstod som mest återkommande, framträdande och övergripande i 

förhållande till denna studiens syfte och frågeställningar.  

5.1  Skillnader  och  likheter  mellan  sektioner  och  domäner  
Inom domänteorin finns det beskrivet att ett selektivt intag av information sker, kopplat till om 

informationen är av vikt för den egna domänen eller inte. Sett på resultatet ur detta perspektiv tillhör 

de olika kategorierna inte nödvändigtvis olika nivåer av domäner, men professionsdomänen kan delas 

upp i vilken profession som det gäller eller inom vilken sektor de professionella arbetar. I resultatet 

har sex olika typer av respondenter identifierats. Kategorin landsting platsar enligt Blom och Moréns 

(2015) beskrivningar in i förvaltningsdomänen. Yrkesverksamma, oavsett inriktning, platsar in i 

professionsdomänen, vilket även organisationerna, oberoende av inriktning, gör. Privatpersonerna 

skulle i Blom och Moréns beskrivningar vara klienterna som professionen har som uppdrag att arbeta 

med och hamnar utanför teorin om organisationers uppbyggnad, även om de finns omnämnda.  

Det beskrivs av Jergeby och Sundell (2008) att Evidensbaserad praktik, EBP, vilar på tre olika ben, 

varav en av dessa är klienternas egna erfarenheter och önskemål. Vidare beskriver de även att det 

sociala arbetet allt mer präglas av krav på EBP för att säkerställa kvalitén i arbetet. Utifrån denna 

vinkel blir privatpersoners åsikter viktiga att ta in, även om de inte har en given plats inom 

domänteorin. Då klienternas erfarenheter ska spela en stor roll i det sociala arbetets praktik är det 

också rimligt att eventuella opinionsströmningar inom denna grupp lyfts. Vid vidare analys ingår 

domäner i olika sektorer. I resultatet kan detta ses genom uppdelningen av yrkesverksamma och 

organisationer utifrån inriktning. De naturvetenskapliga organisationerna och yrkesverksamma tillhör 

professionsdomänen inom hälso- och sjukvårdssektorn medan psykosocialt inriktade organisationer 

och yrkesverksamma tillhör professionsdomänen inom sektorn socialt arbete. Det går då att applicera 

tänkandet om att skilda domäner ser olika saker på studiens resultat och att skilda domäner - olika 

typer av respondenter, kommer att påpeka olika slags problem och tillkortakommanden i 

Socialstyrelsens förslag till riktlinjer. Om detta vidare appliceras på studiens resultat går det att finna 
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en förklaring till det stora antalet negativa åsikter som uttrycktes i remissvaren genom att tänka att om 

olika problem lyfts av olika domäner kommer det oundvikligen att uppkomma ökat antal olika 

negativa åsikter.  

85 av 89 remissvar innehöll någon form av negativa åsikter och om vi ser till Kouzes och Micos 

(1979) förklaring att konflikter mellan domäner kan anses som naturgivna ter sig resultaten logiska. 

Här går det även att förstå resultaten ytterligare genom att applicera Grapes (2006) definition av 

domänkonflikt och domänkonsensus. De olika sektorerna inom professionsdomänen uppvisar en 

selektiv syn på vilka problem som riktlinjerna kan och kommer att medföra vid implementering. De 

olika synvinklarna kan då liknas vid hur Grape beskriver att det inom en domän kan finnas olika typer 

av anspråk på vilka kompetensområden som finns i en verksamhet, men också vem det är som ska 

göra vad inom de olika sektorerna, inom en och samma domän. Det skulle kunna ses som om 

resultatet uppvisar just olika anspråk som de olika sektorerna gör, men det går även att se att olika 

professioner inom samma sektor gör olika anspråk, speciellt på kompetensområden. Detta genom att 

påpeka brister inom det området som påverkar ens egna sektors möjligheter till anspråk på olika 

kompetensområden, exempelvis att det i resultatet går att se mönstret att psykosocialt inriktade 

yrkesverksamma saknar kuratorer i riktlinjerna och anser att komplexiteten hos patientgruppen 

förbises, medan landsting anser att riktlinjerna inte är tillräckligt vägledande.  

I remissvaren kan det, utifrån Grapes (2006) teori, utläsa framförallt en konflikt. Konflikten som 

visar sig handlar om anspråk på vilka behandlingar som ska tillhandahållas i vilken domän och vem 

som ska utföra dem samt vilken kompetens utförarna bör ha. Det handlar om att olika domäner och 

olika verksamheter betraktar behandlingar vid vård av depression och ångestsyndrom olika och det 

leder till domänkonflikter (a.a.). 

Det går också utifrån domänteorin att få en förståelse för överrepresentationen av psykosocialt 

inriktade organisationer i remissvaren med 34 stycken av de totalt 89 inskickade remissvaren, men 

även den psykosociala sektorn som helhet där 54 av de inskickade remissvaren kom från denna sektor. 

I de nya riktlinjerna så är det de psykosociala insatserna som minskas och får mindre inverkan på 

vården. Med idén om att varje profession utgår från sin egen domäns perspektiv ter det sig rimligt att 

det är den psykosociala sektorn, som i större grad än andra inriktningar får minskat inflytande, 

kommer att se flera problem i och med riktlinjerna. Sammanställningen som gjorts av de olika 

åsikterna kategoriseras utifrån typ av respondent då likheter i åsikterna kunnat tydas inom dessa 

grupper. Detta går att se gällande de positiva åsikter som uttryckts. Tydligast blir det att 

naturvetenskapliga organisationer samt landsting uttrycker positiva åsikter gällande riktlinjernas 

helhet, exempelvis att de är genomarbetade och att det är bra att Socialstyrelsen lyfter ämnet. 

Samtidigt präglas de positiva åsikterna från den psykosociala sektorn endast av kommentarer på 

detaljnivå, till exempel specifika behandlingar. Detta kan ses som två olika opinionsströmningar, men 

då de positiva åsikterna är få går det knappast att lägga en större betydelse vid dessa resultat. Det går 

dock att visa på att resultatet blir logiskt utifrån domänteorin då likheter inom domänen är lättare att 
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urskilja än mellan domäner, speciellt då yttre påverkan ser likadan ut samtidigt som delade normer 

avgör vad som är acceptabelt beteende. Det finns även skillnader gällande vad de olika domänerna har 

för syfte med sitt arbete samt att måtten på framgång ser olika ut (Kouzes & Mico, 1979). 

Socialstyrelsen, tillhörande de institutionella villkorens domän, ser till välfärdens organisering medan 

psykosocialt inriktade yrkesverksamma och organisationer, tillhörande professionsdomänen, har fokus 

på hur de i praktiken ska kunna genomföra insatser som förbättrar klienter levnadsvillkor. Detta leder 

då till att remissvar från professionsdomänen uttrycker protester mot och tydliga nej till 

Socialstyrelsens riktlinjer. 

En likhet som framkommer mellan domänerna i resultatet är att många remissvar anser att det 

vetenskapliga underlaget för riktlinjerna brister i flera olika avseenden. Den mest förekommande 

kritiken är att det vetenskapliga underlaget som Socialstyrelsen har valt ut skiljer sig från sådant som 

andra, närliggande, länder har som grund för sina riktlinjer. Många remissvar riktar även kritik till 

definitionen av evidens som Socialstyrelsen gör. Dessa två opinionsströmningar går att föra samman 

och tillsammans vidare förstås genom begreppet EBP. Det sociala arbetet ska enligt detta begrepp 

präglas av bästa tillgängliga kunskap, de professionellas erfarenheter men också vad klienten önskar 

(Jergeby & Sundell, 2008). Vad som då är bästa tillgängliga kunskap, och på så sätt gör riktlinjerna 

mer evidensbaserade, är just det som remissvaren uppfattar som annorlunda i de svenska riktlinjerna 

jämfört med andra länders riktlinjer. Utifrån ytterligare åsikter som framförs i remissvaren om att 

behandlingarna inom patientgruppen mer och mer präglas av medicinen skulle dessa tillsammans med 

ovan nämnd kritik kunna ses som kritik mot själva begreppet EBP och dess användning inom vården 

för depression och ångest. Som studiens titel pekar på så är en övergripande tanke i remissvaren att 

alla patienter inom denna patientgrupp inte drar nytta av samma slags behandlingar, vilket på ett sätt 

kan ses som kärnan i EBP. Som Tengvald (2008) beskriver att en gemensam kunskapsbas om insatser 

är, bland annat, det som EBP strävar efter kan då utifrån remissvaren riskera att olika patientgrupper 

ses som allt för homogena och erbjuds samma slags behandlingar endast för att de är evidensbaserade. 

Det går dock att urskilja att alla domäner i denna studie, inklusive de institutionella villkorens 

domän, har samma långsiktiga mål: göra vården mer effektiv och jämlik och minska den psykiska 

ohälsan i Sverige. Det blir dock ännu tydligare att de har olika uppfattningar om vilka vägar som ska 

leda till detta gemensamma mål och att det mellan de olika domänerna uppstår det som Kouzes och 

Mico (1979) beskriver som en strävan efter makt och kontroll över de andra. Detta för att, som Grape 

(2006) skriver, just ens eget anspråk på vägen till målet ska bli den ledande. 

5.2  Domänöverskridande  åsikter  
En gemensam kritik som lyftes i alla remissvar var att riktlinjerna är enfaldiga. Det önskas en större 

mångfald av behandlingsmetoder och kompetenser i riktlinjerna. Det behövs valmöjligheter både för 

klient och behandlare samt tillit till de professionellas kunskap och erfarenhet av att göra kvalitativa 

bedömningar. Enligt Jergeby (2008) börjar sociala arbetet mer och mer utgå från en evidensbaserad 
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praktik. Oscarsson (2009) beskriver att socialtjänsten på uppdrag av SKL strävar efter att arbeta mer 

efter EBP samt att hälso- och sjukvården arbetar med det föregångna begreppet Evidensbaserad 

medicin, som är den medicinska motsvarigheten till EBP. Den evidensbaserade praktiken och 

medicinen grundar sig enligt Jergeby (2008) på tre olika kunskapskällor; klientens önskemål och 

erfarenhet, de professionellas erfarenhet tillsammans samt bästa tillgängliga evidens. Således bör dessa 

perspektiv beaktas i utformningen av riktlinjer om vården ska följa en evidensbaserad praktik. Frågan 

om mångfald visar sig som ett centralt tema i remissvaren och eftersom ämnet dök upp i alla domäner 

kan en tänka sig att denna brist på mångfald är ett reellt problem i riktlinjerna med tanke på Kouzes 

och Micos (1979) beskrivning av att olika domäner ser olika saker utifrån sina egna perspektiv. Det 

går inte att hänvisa denna kritik till en specifik domän och då inte heller till att konflikten är 

naturgiven. 

Med tanke på att domänerna är beroende av varandra och ett samspel med varandra blir 

remissförfarandet ett sätt att kunna samverka över domängränserna och en möjlighet till inflytande för 

de lokala domänerna. Att de uttrycker olika åsikter och belyser olika ämnen är naturligt och bra för 

remissförfarandet att ta vara på då det kommer att täcka en större variation av eventuella 

komplikationer och konsekvenser. För att denna samverkan ska kunna få en hög grad av 

domänkonsensus är det viktigt att den inte blir konfliktfylld och splittrad utan att de olika åsikterna 

respekteras och diskuteras fram till en överenskommelse om de olika gränserna för 

verksamhetsområdena (Grape, 2006). Det är alltså viktigt med de olika åsikterna men innebär en större 

risk för domänkonflikter om de inte hanteras respektfullt.  

De domänöverskridande åsikterna visar enligt Grapes (2006) definition på hög domänkonsensus då 

de kommer överens om de olika ramarna för varje verksamhet och professionellas arbetsuppgifter men 

också för att de respekterar varandras gränser för verksamhetsområden. 

5.3  Bristande  tillit    
I remissvaren uttrycks flera ifrågasättande åsikter gentemot riktlinjerna, Socialstyrelsen och framförallt 

projektgruppen för remissversionen. De blir bland annat anklagade för att ha vissa jäviga deltagare i 

gruppen på grund av ofullständiga jävsdeklarationer samt vara avlönade av läkemedelsbranchen. 

Projektgruppen får även kritik för att ha en för ensidig representation av deltagare och menar att det 

behövs en mångfald av professionsexperter i projektgruppen och vara jämlikt fördelat. Flera uttrycker 

att perspektivet i riktlinjerna nu är alltför naturvetenskapligt och att de med en bredare representation 

hade sett annorlunda ut. Normerna inom varje domän avgör vad som är acceptabelt beteende och inte, 

och dessa skiljer sig enligt Blom och Morén (2015) ofta åt mellan domänerna. Att psykosocialt 

inriktade yrkesverksamma eller organisationer uttrycker åsikter om jäv i arbetsprocessen till 

Socialstyrelsens riktlinjer kan då gå att förklaras genom att Socialstyrelsen inom sin institutionella 

domän anser att arbetsprocessen skett på ett acceptabel sätt, medan normerna inom 

professionsdomänen står i motsats till detta. Även här uppstår domänkonflikt då domänerna har olika 
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syn på hur arbetsprocessen bör gå till och vilka kompetenser som bör finnas med.  

Som tidigare nämnt så hävdar många remissvar att det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. 

Enligt EBP och EBM (Jergeby & Sundell, 2008) ska bästa tillgängliga evidens tillämpas på det 

kliniska arbetet men många remissvar menar på att Socialstyrelsen i riktlinjerna inte gjort det. Dels att 

det saknas ny relevant forskning men också att forskningen som används tillämpats inkonsekvent i 

riktlinjerna. Utifrån EBP så kan denna kritik förstås som att Socialstyrelsen helt enkelt inte förespråkar 

en evidensbaserad praktik och att många då reagerar på detta utifrån att socialt arbete allt mer ska 

styras mot ett evidensbaserat arbete.  

Remissvaren uttrycker flera åsikter som tyder på att de ifrågasätter om Socialstyrelsen vet vad de 

gör. Detta bland annat då projektgruppen anses brista i att vara oberoende, saklig, objektiv i sin 

sammansättning och att det anses saknas expertkunskap för vetenskapsteori för att få en trovärdig 

vetenskaplig grund till riktlinjerna. Remissvaren uttrycker även att remissversionen brister i 

transparens genom bland annat otydlighet kring prioriteringar som gjorts i remissversionen, otydlig 

eller obefintlig koppling mellan prioriteringar och kunskapsunderlag, otydlighet om vem som ska 

utföra vad, ofullständiga jävsdeklarationer och otydliga specificeringar av tillstånd och behandlingar. 

Det upplevs som att socialstyrelsen är otydliga med hur liten skillnad effekter av olika metoder 

faktiskt har.  Om ramarna för vem som ska göra vad, hur och varför är otydliga ökar risken för 

domänkonflikter (Grape, 2006). Remissvaren innehåller många frågor som belyser oklarheter gällande 

remissversionen och Socialstyrelsens värderingar och förhållningssätt vilket visar på ett minskat 

förtroende för dem.  

Blom och Morén (2015) beskriver att alla domäner fyller olika funktioner och spelar därför en 

viktig roll. Med ett remissförfarande får alla domäner en chans att komma till tals vilket är av stor 

betydelse då domänerna är beroende av varandra för att kunna få fram bästa möjliga resultat för den 

större massan. För att en institution inom de institutionella villkorens domän ska ha framgång krävs att 

de lokala domänerna har en följsamhet till deras direktiv. Utifrån studiens resultat går det att tyda att 

många remissvar är kritiska till de nya riktlinjerna, vilket skulle kunna riskera att följsamheten till 

Socialstyrelsens direktiv kommer att vara bristfällig i de lokala domänerna. Det i sin tur kan utifrån 

domänteorin medföra att framgång inom Socialstyrelsens egna domän hindras. Ett remissförfarande 

blir då av stor vikt för myndigheter som Socialstyrelsen för att deras framgång är beroende av hur de 

lokala domänerna kommer att följa deras direktiv. I detta fall går just framtida följsamhet att 

undersöka genom ett remissförfarande och för att optimera exempelvis vårdcentralers och 

socialtjänsters följsamhet bör då den övergripande domänen, Socialstyrelsen, ta till sig kritiken som 

framförs. Domänerna behöver samverka.  

Som tidigare beskrivits enligt Grape (2006) kan aktörer inom en domän eller en verksamhet göra 

olika anspråk på vem som ska göra vad och med vilken kompetens. I remissvaren ser vi olika anspråk 

på vems åsikt som ska väga tyngst gällande riktlinjerna. Det är många verksamheter som gör anspråk 

åt sin verksamhet eller åt sin domäns vägnar om att veta hur vården för patientgruppen bör se ut men 
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även om hur arbetsprocessen för att ta fram riktlinjer bör se ut. Här framstår en domänkonflikt i olika 

synsätt från olika verksamheter och skilda domäner (vilket beskrivs i avsnittet om likheter och 

skillnader) som försöker bekämpa de andras synsätt med sitt eget. Det är även en domänkonflikt 

gentemot de institutionella villkorens domän, Socialstyrelsen, som övergripande anses ha arbetat fram 

riktlinjerna på ett bristfälligt sätt vad gäller framförallt transparens, vetenskapligt underlag, mångfald i 

behandlingar och kompetensfördelning i projektgruppen, som beskrivits ovan. I och med den 

domänkonflikten finns det risk till minskat förtroende mellan domänerna vilket gör det svårt för 

domänerna att samverka. 
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6  Slutsatser  och  diskussion  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Kapitlet innefattar även en diskussion om slutsatsernas 

konsekvenser samt relevansen för socialt arbete och förslag till vidare forskning.  

6.1  Slutsatser  
I början av studien presenterades tre frågeställningar som efterfrågade vilka aktörer som svarat på 

remissversionen, en beskrivning av olika synpunkter i remissvaren samt motsättningar som går att 

urskilja. De olika aktörerna var alltifrån privatpersoner, brukarorganisationer, kuratorer, psykologer, 

enskilda landsting etc. Studien såg sex olika typer av respondenter som var privatpersoner, landsting, 

psykosociala yrkesverksamma, naturvetenskapliga yrkesverksamma, psykosociala organisationer samt 

naturvetenskapliga organisationer. Synpunkterna och motsättningarna har diskuterats i analysen och 

resulterat i fyra stora opinionsströmningar kring hur vården vid depression och ångestsyndrom bör se 

ut i Sverige:  

1.   Remissvaren visar på flera olika opinionsströmningar och olika perspektiv som utgår från den 

egna aktörens kontext. Eftersom att nationella riktlinjer riktar sig till fler än en domän blir det 

viktigt att lyfta in fler perspektiv. Remissförfarandet är således viktigt för att riktlinjerna ska få 

en större spridning av perspektiv. 

2.   Remissvaren anser genomgående att bristen på mångfald av åtgärder är påtaglig. Denna 

opinionströmning är oberoende av respondentkategori och är således en reell brist i 

riktlinjerna. “Alla händer passar inte i samma handske” (citat från remissvar).  

3.   Utifrån endast remissvaren ser det ut som om det finns rejäla sprickor mellan de lokala 

domänerna och Socialstyrelsen. Dessa motstridigheter är dock ett vanligt förekommande 

fenomen, och ett fenomen som är av stor vikt för att samhället ska fungera, utvecklas och 

frodas. Men om motstridigheterna inte hanteras finns det risk för domänkonflikter. 

4.   Det finns en bristande tillit till Socialstyrelsen och om förslaget till nya riktlinjer inte ändras 

finns en risk för ökad misstro gällande Socialstyrelsens kompetens. 

6.2  Diskussion  
Med tanke på att en stark opinion tycks ha bristande tillit till Socialstyrelsen och de nya riktlinjerna 

ställer sig studien frågande till hur den inställningen kommer påverka det kliniska arbetet och 

professionsutövningen om riktlinjerna inte tar hänsyn till åsikterna som remissvaren framför. 

Resultaten lämnar också öppet för funderingar kring hur utförandet av vården kommer se ut om det 

finns en ojämlik följsamhet till riktlinjerna, beroende på om en håller med dem eller inte. Vidare kan 

det anses som fundersamt att flera remissvar uttrycker ett minskat förtroende till en så stor myndighet 

som Socialstyrelsen om förslaget till de nya riktlinjerna går igenom. Om detta bara är ett affektivt 

utspel eller om det speglar en faktisk oro över vad Socialstyrelsen sysslar med går att diskutera. Men 
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om det är ett uttryck för en genuin oro och en känsla av misstro till “högre instanser” sprider sig skulle 

en ändring i hela det svenska välfärdssystemet kunna sättas igång. När tilltron till staten minskar finns 

det lite att vila på i det svenska systemet. Ett radikalt antagande möjligtvis, men om den svenska 

modellen är beroende av befolkningens tilltro till staten och en statlig myndighet ifrågasätts på flertalet 

punkter, vad är det som säger att den svenska modellen kommer att bestå? Utifrån domänteorin så är 

dock konflikter och motsättningar både vanliga och nyttiga vilket skulle kunna vara fallet med även 

dessa åsikter.  

Utifrån vår analys och slutsatser ser vi att domänteori fyller en viktig funktion i samtal om 

samverkan inom socialt arbete och tänker att denna teori skulle kunna ta mer plats inom fältet. Teorin i 

sig skulle kunna gynnas av att utvecklas mer i samverkan med det sociala arbetets praktik för att 

tydliggöra de svårigheter som finns att förhålla sig till inom en organisation. Socialt arbete skulle 

kunna gynnas av att i större utsträckning se till domänteorin. Inte minst för att få en förståelse för hur 

exempelvis socialtjänsten ska kunna utformas på bästa möjliga sätt, genom att se socialtjänsten som en 

organisation, och en domän, i ett större system. Att då tillämpa domänteorin, som har sitt ursprung i 

organisationsteori, skulle kunna ge en större förståelse för var någonstans i hela organisationskedjan 

som resurser ska läggas för bästa resultat. Det skulle också kunna bidra till ett sätt att hjälpa varje del 

av en organisation se sitt eget ansvar och sitt eget värde i den större bilden. För om vi hela tiden 

framställer att problem behöver ordnas på andra nivåer än den vi själva verkar i kan det bli svårt, om 

inte omöjligt, att föra arbetet framåt. Att då även ha förståelse för var i organisationen som arbetet går 

att påverka kan öka möjligheten att fler faktiskt tar chansen att påverka och komma med nya idéer.  

Som tidigare nämnt så är urvalet i denna studie för begränsat för att kunna hävda att vi vet om alla 

opinionsströmningar kring remissversionen. Även om allmänheten har fått möjlighet att skicka in 

remissvar så finns det begränsningar som kan göra att opinioner som anses som vedertagna “på stan” 

inte lyckas komma fram i och med ett remissförfarande. Bland annat krävs det tillgång till en dator, 

och internet, för att komma åt de nya riktlinjerna. Det går att höra av sig till Socialstyrelsen på andra 

sätt och få riktlinjerna hemskickade, men det kräver att en vet om att riktlinjerna är ute på en 

remissrunda. Att bara få kunskap om att Socialstyrelsen håller på att omarbeta riktlinjerna är en 

begränsning i sig då inget officiellt uttalande om att riktlinjerna skickas ut på remiss har gjorts utöver 

det som står på Socialstyrelsens hemsida. På ett sätt skulle man kunna se det som att tillkännagivandet 

av remissversionen har skett på ett exkluderande sätt, men förklätt som inkluderande då 

Socialstyrelsen (2016) skriver att remissförfarandet ska “ge möjlighet för alla intressenter att i en bred 

och öppen process diskutera och komma med synpunkter” (s. 3). I princip så skriver de att alla som 

vill får skicka in remissvar, men de gör inte heller någon vidare ansträngning för att informationen ska 

nå ut till så många som möjligt. Så som informationen presenteras så krävs det att alla intressenter 

aktivt söker upp remissversionen och läser den, eller råkar komma i kontakt med den. Att få kunskap 

om att riktlinjerna ligger ute på remiss vilar på slumpen för många och gör det då tydligt att endast 

remissvaren inte kommer att kunna representera alla opinionsströmningar som finns gällande 
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riktlinjerna. Vidare krävs det ju även att de som vill skicka in remissvar både kan skriva och läsa, eller 

har någon som kan göra det åt en. Samtidigt krävs det en del arbete att läsa igenom remissversionen, 

formulera sina tankar och skicka in dem. Med tanke på de problem som patientgruppen med 

depression eller ångestsyndrom redan har blir det också ganska klart att det inte är så många 

privatpersoner, och då eventuella patienter, som orkar eller har möjlighet att skicka in sina åsikter.  

Det är intressant för studien att analysera resultatet med hjälp av begreppet EBP då det sociala 

arbetet alltmer strävar ditåt. Men EBP är inte ett helt okomplicerat koncept, utan det är snarare ett 

omdiskuterat begrepp inom socialt arbete. Vissa ställer sig kritiska till att det härstammar från 

naturvetenskapen och menar att det är svårapplicerat i samhällsvetenskapen.  Blom och Morén (2015) 

beskriver att förespråkare för EBP anser att det är det etiskt riktiga att utgå från metoder som ger 

positiva effekter för klienter och att det visar god resultatkvalitet. Kritikerna menar då att klienteffekter 

självklart är viktigt men att det inte kan värderas som enskilt viktigaste faktorn. Detta då klienteffekt 

inte innebär att livskvaliteten ökar och att standardiserade metoder, som EBP innebär, är svårt att 

tillämpa i socialt arbete då individer är olika och en individanpassning behövs vid all tillämpning av 

metoder i socialt arbete. Jergeby och Sundell (2008) beskriver att förespråkarna då argumenterar för 

att individer är olika men också lika på många sätt för skulle vi inte vara det skulle det vara omöjligt 

med inlärning, som kräver universella förhållningssätt. Förespråkarna menar att EBP är både de 

individuella mötena men i kombination med en strävan om att använda metoder som visats öka 

möjlighet till förändring.  

Aspekten av att EBP å ena sidan anses bör prägla det sociala arbetet och vården vid depression och 

ångest och å andra sidan inte helt godtas inom socialt arbete är intressant att undersöka vidare hur det 

påverkar det sociala arbetet och mottagandet av de nationella riktlinjerna. Detta leder in till 

vardagsdebatten om att det inom samhällsvetenskapen används perspektiv och metoder från 

naturvetenskapen och huruvida det är problematiskt eller inte. Naturvetenskapen börjar även influeras 

av samhällsvetenskapen. Dessa perspektiv visar sig även i denna studie och kan diskuteras ännu mer 

och skulle vara intressant att analysera vidare på.  

 

6.3  Förslag  till  fortsatt  forskning  
Studien har genererat intressanta slutsatser och kommer även med ytterligare frågor av intresse för 

framtida forskning. Det skulle vara intressant att undersöka hur Socialstyrelsen tolkar remissvaren och 

värderar de olika respondenterna, exempelvis om uttalanden från sjukvårdsregioner värderas högre än 

åsikter från brukarorganisationer. Inom samma ämne skulle det vara intressant att föra vidare 

forskning kring just remissförfarande och hur de går till. Kanske till och med undersöka eventuella 

underliggande syften som kan finnas vid remissförfaranden. Det är vidare intressant att utforska hur 

Socialstyrelsen tar till sig riktlinjerna och implementerar förändringar, om det kommer att göras inför 

publiceringen i höst. Då denna studie hade sina begränsningar gällande att nå ut till alla intressenter så 

skulle det vara intressant för framtida forskning att göra en omfattande opinionsundersökning och 
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vidare analysera de åsikter som kommer fram när urvalet blir större. Vi blir också nyfikna på att 

undersöka mer kring nationella riktlinjer, vilket inflytande sådana styrmedel har och bör ha både 

nationellt men även internationellt. Vilket inflytande socialstyrelsen, eller motsvarande myndighet, har 

internationellt är också en fråga som blir spännande att utforska.  
 En annan aspekt som kan vara intressant för framtida forskning är motstridigheter i åsikter mellan 

domäner som studien sett som något vanligt förekommande och vi blir då nyfikna på att ta reda på mer 

om vad just dessa motstridigheter har för inverkan utifrån olika perspektiv, till exempel vad det finns 

för för- och nackdelar med dem. Vi har också i diskussionen argumenterat för att domänteori är en 

teori som gynnar socialt arbete och som bör få ta mer plats och därav skulle det vara intressant att 

undersöka domänkonflikter på närmare håll och hur de påverkar organisationer, både stort och smått.  
Fortsättningsvis är bristen på mångfald inom vården för psykisk ohälsa något som kan vara av 

värde för framtida forskning. Denna studie kommer fram till att en opinionsströmning är att det saknas 

mångfald för vård vid depression och ångestsyndrom, men hur ser det ut vid andra tillstånd inom 

vården för psykisk ohälsa? Det skulle vara intressant att utöka studien till att omfatta hela begreppet 

psykisk ohälsa för att verkligen kunna undersöka hur den psykiska ohälsan ska kunna minska i 

Sverige. Även ett internationellt perspektiv på detta skulle kunna medföra väsentlig kunskap till 

området. 
Vi ser ett behov av mer forskning kring vården vid depression och ångestsyndrom för att öka 

förutsättningarna till att uppnå en jämlik vård och minska den psykiska ohälsan i Sverige. Vi 

uppmanar till mer omfångsrik forskning för att kunna komma åt de begränsningar som denna studie 

präglats av och för att föra vidare diskussionen kring den psykiska ohälsan. 
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