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De fyra kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil samverkar  
tillsammans med Svenska kyrkan och Landstinget i Värmland om Samtalsakuten.  
Det är en verksamhet, lokaliserad till Karlstad, som vänder sig till vuxna som 
befinner sig i en akut livskris, med ett erbjudande om stödsamtal.

I den här rapporten presenteras en studie av verkan av samtalen vid 
Samtalsakuten. Den har genomförts som ett samarbete mellan FoU Välfärd 
Värmland vid Karlstads universitet, FoU Division Psykiatri vid Landstinget  
i Värmland samt samtalsterapeuterna och ledningsgruppen för Samtalsakuten

Studien visar att samtalsstöd gör skillnad för deltagarna vad avser ångest, 
nedstämdhet, sömn och känsla av sammanhang. De anser att de blivit väl 
mottagna och fått god hjälp. De är nöjda med sina samtalsterapeuter och  
deras arbetssätt och att de fått ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin  
vardag och sitt livssammanhang.
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Sammanfattning 

I den här rapporten presenteras resultaten av en studie av verkan av samtalen vid 

Samtalsakuten i Karlstad. Samtalsakuten är en öppen verksamhet som erbjuder stöd-

samtal för personer som befinner sig i kritiska livssituationer, är över 18 år och bor i 

Forshaga, Hammarö, Karlstad eller Kil. De kan ta direkt kontakt med Samtals-

akuten. Alla som tar kontakt tas emot och det krävs ingen remiss för att få en tid. 

”Samtalsstöd i kris” är den arbetsmodell som tillämpas. Den anknyter till såväl råd-

givning som korttidsterapi och psykoterapi. 

Två frågeställningar utgjorde utgångspunkt för studien: Gör samtalen vid Samtals-

akuten skillnad för klienterna? Får man hjälp med det man sökte för? Studien har 

genomgått en etisk prövning och godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i 

Uppsala. 

Mellan september 2011 och juli 2013 samlades data in från 106 personer som deltog 

i studien, 77 kvinnor (72,6 %) och 29 män (27,4 %). Data rörande deltagarnas bak-

grund och sökorsaker och om deras självupplevda känsla av sammanhang, ångest, 

depressivitet och sömnsvårigheter samlades in. När samtalsserien avslutades ifylldes 

ett utvärderingsformulär och sex månader senare sändes samtliga självskattnings- 

och ett utvärderingsinstrument ut på nytt till deltagarna för att få uppföljningsdata. 

De personer som söker kontakt med Samtalsakuten gör det i en situation som upp-

levs som ohållbar. Studien visar att ”samtalsstöd i kris” gör skillnad för deltagarna 

vad avser ångest, nedstämdhet/depression, sömn och känsla av sammanhang. Skill-

naden uttrycks av deltagarna som ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin vardag 

och sitt livssammanhang. Deltagarna anser sig ha fått god hjälp, är nöjda med sina 

samtalsterapeuter och deras arbetssätt och anser att de blivit väl mottagna.  
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Samtalsakuten är en verksamhet som genom studien visar sig genomföra goda insat-

ser. För kommuninvånarna i Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil är det en lätt 

tillgänglig resurs och verksamhet väl värd att bevara men det finns även goda skäl att 

utveckla modellen och sprida den till fler län och kommuner. 
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har som uppgift att bidra till kun-

skapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i länets kommuner samt inom angrän-

sande verksamheter i landstinget i Värmland. De uppdrag som genomförs utgår från 

de kunskaps- eller utvecklingsbehov som finns inom kommunernas eller landsting-

ets välfärdsverksamheter. Resultatet av de projekt som bedrivs har oftast ett generellt 

intresse för flera verksamheter och de förväntas bidra till en långsiktig kunskapstill-

växt. Samtliga projekt som genomförs inom FoU Välfärd Värmland utgår från ett 

grundläggande vetenskapligt förhållningssätt. De projektarbeten och studier som 

genomförs publiceras vanligen i denna rapportserie.  

Kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil, Svenska kyrkan och Lands-

tinget i Värmland samverkar om Samtalsakuten i Karlstad. Det är en verksamhet för 

personer i akut livskris som upplever ett behov av samtalsstöd. Det föreligger inget 

remissförfarande och samtal erbjuds med kort varsel och låg avgift. Med ambitionen 

att hjälpa människor i kris samverkar olika professioner med hemvist i organisation-

er med olika uppdrag, traditioner och kulturer. En av grundförutsättningarna för att 

kunna bedriva en sådan typ av samordnad verksamhet är att respektive huvudman, 

utöver att bidra med resurser, också ställer sig bakom verksamhetens bärande idé. 

På initiativ av samtalsterapeuter och ledningsgrupp för Samtalsakuten tog FoU Väl-

färd Värmland på sig uppgiften att utforma, etikpröva och genomföra en studie av 

verkan av samtalen vid Samtalsakuten. Karlstads universitet har varit forskningshu-

vudman och Per Folkesson, utredare och fil dr i socialt arbete vid FoU Välfärd 

Värmland, har varit huvudansvarig forskare för studiens genomförande. Den har 

planerats och genomförts som ett samarbete framförallt med Ola Lindgren, fil lic, 

psykolog och psykoterapeut vid FoU Division psykiatri vid Landstinget i Värmland 

men också med samtalsterapeuterna vid Samtalsakuten och dess ledningsgrupp. 
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Resultatet av studien redovisas i sin helhet i denna rapport som författats av Per Fol-

kesson och Ola Lindgren tillsammans. De har också i samarbete publicerat studiens 

huvudresultat i artikeln ”The Effectiveness of Counseling at a Local Crisis Center” i 

tidskriften International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2014, Vol 18(2). Tre stu-

denter i psykologi vid Karlstads universitet har skrivit var sin C-uppsats baserade på 

data som samlats in genom denna studie: Lene Buhrkall (2012), En effektivitetsstudie 

av samtalsstödet som erbjuds på SamtalsAkuten; Emma Olsson (2012), "Behöver prata om 

sin livssituation" - en studie av vilka som söker sig till SamtalsAkuten; Jon Prosell (2012), 

En studie av olika utvecklingsförlopp för samtalsserier vid SamtalsAkuten. Genom dessa 

olika former av redovisningar har resultaten av studien blivit tillgängliga såväl lokalt, 

regionalt och nationellt som internationellt. 

Studier av unika verksamheter som Samtalsakuten kan ge viktiga bidrag till utveckl-

ing inom sina specifika områden. Denna studie ser jag dels som ett bidrag till vida-

reutveckling av verksamheten vid Samtaktakuten dels som ett gott exempel för 

andra verksamheter genom de goda resultat studien påvisar. 

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, januari 2015 

 

Birgit Häger  

Föreståndare  
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1 Inledning 

Samtalsakuten i Karlstad är en verksamhet som vänder sig till allmänheten i Fors-

haga, Hammarö, Karlstad och Kil med ett erbjudande om stödsamtal för personer 

som befinner sig i en akut livskris. Den som så önskar söker själv tar själv direkt kon-

takt med Samtalsakuten, och alla sökande tas emot. För att få en tid behövs ingen 

remiss och den som tar kontakt behöver inte ha någon diagnos eller sjukdom för att 

vara berättigad till hjälp. Under 2012 hade Samtalsakuten exakt 2000 besök, varav 

359 var nybesök. 1599 (80,0 %) var besök av kvinnor och 401 (20,0 %) av män.  

Den som kontaktar Samtalsakuten erbjuds tid så snart som möjligt. Målsättningen är 

att ge en första tid för samtal inom två arbetsdagar från tidpunkten för en första tele-

fonkontakt. Alla besökare har rätt till anonymitet. Journaler upprättas inte. Det 

finns en övre gräns på tio samtal, men om besökaren är utsatt för våld kan samtals-

serien utökas. Samtalsterapeuten och besökaren gör en gemensam överenskommelse 

om när och hur många gånger besökaren kommer på samtal. Samtalen kan vara för-

delade över en kortare eller längre tidsperiod. Kostnaden för varje samtal, som om-

fattar en timme, är 120 kr. Avgiften betalas direkt vid besöket. 

Samtalsakutens verksamhet genomförs som ett samarbete mellan kommunerna 

Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil, Svenska kyrkan och Landstinget i Värmland. 

Huvudmännen svarar lika för rekrytering till de tre heltidstjänsterna. Samtalstera-

peuterna har på så vis sin förankring i olika sammanhang, organisationer och verk-

samheter med olika uppdrag och referensramar. 

Samtliga behandlare vid Samtalsakuten har en grundläggande psykoterapiutbild-

ning, eller utbildning som bedöms likvärdig, och har sedan starten av verksamheten 

för drygt 15 år sedan haft kontinuerlig handledning i grupp. 
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1.1 Bakgrunden till Samtalsakuten 

Samtalsakuten har sin bakgrund i ASTA-projektet, avgiftning och stöd åt tablettbe-

roende, som genomfördes i dåvarande socialdistrikt 4 i Karlstads kommun med pro-

jektmedel från Socialstyrelsen (Folkesson & Sahlström, 1995). ASTA-projektet i sin 

tur utgick från insikten hos socialarbetare i distriktet att många av de klienter de haft 

långvariga kontakter med använde lugnande läkemedel. Hypotesen växte fram att 

långvariga klientkontakter kunde ha en av sina orsaker i biverkningar av långvarigt 

tablettberoende som befäste en social, ekonomisk, existentiell och personlig pro-

blematik. Med utgångspunkt i denna hypotes planerades och genomfördes ASTA-

projektet under åren 1991-1993.  

Den sammanfattande slutsatsen av ASTA-projektet var följande: 

På ett tidigt stadium fick vi ta del av uppgifter från RFHL i Stockholm 

att ca 85 % av alla de långvariga tablettberoende man haft kontakt med 

där fått sina första tabletter förskrivna i samband med en kris av något 

slag. Krisen är således en nyckelsituation i karriärutvecklingen och över-

levnaden som tablettkonsument. 

Vi har under hela projekttiden upplevt och ofta påtalat den närmast to-

tala frånvaron av krisstöd i vårt samhälle. Det finns inte idag i vårt lokal-

samhälle någon lättillgänglig instans man kan vända sig till om man har 

behov av krisstöd. Formellt kan man naturligtvis vända sig till distrikts-

vårdscentralen eller till och med socialkontoret. Men det är en formell 

möjlighet snarare än en konkret. Till vårdcentralen går man om man är 

sjuk och har somatiska krämpor inte om man vill prata om problem. Vi 

vet då också att krissymtom ofta definieras utifrån en medicinskt-

biologisk modell inom sjukvården. Det är ju därför så många människor 

blivit tablettberoende i samband med kriser i den utsträckning man bli-
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vit. Till socialkontoret går man om man har problem med sin ekonomi 

eller möjligen med den man lever tillsammans med. 

Allra högst på vår önskelista står efter att ha arbetat med ASTA-projektet 

under dessa år: 

En öppen krismottagning dit barn, ungdomar, vuxna och familjer kan vända sig 

för att i stort sett omgående kunna få ett verkligt krisstöd under den period krisen 

är ohanterlig på egen hand. Denna resurs finns inte idag. (Folkesson & Sahl-

ström, 1995, sidan 69) 

En tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 1996 undertecknad av konsulent Hasse Pet-

tersson och socialsekreterare Lars-Olof Sahlström framställde ett förslag till en öp-

pen krismottagning. Den var ställd till lokala huvudmän för Svenska kyrkan, Cen-

trala sjukvårdsdistriktet i Värmland och kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad 

och Kil. 

Inom socialförvaltningens IFO-enheter har vi på senare tid uppmärk-

sammat bristen på lättillgängligt krisstöd för människor i akut livskris. 

Separationer av olika slag, dödsfall, olyckor, arbetslöshet och andra situ-

ationer i livet gör att vi tappar fotfästet i tillvaron. (Sidan 1) 

De tre huvudmännen kommunen, landstinget samt kyrkan har ett ge-

mensamt ansvar för människors psykiska hälsa och andliga välbefin-

nande. Det är därför naturligt att dessa tre samarbetar och samordnar 

sina resurser när det gäller att skapa en krismottagning. Kompetens och 

erfarenhet finns såväl inom kommun, landsting och kyrkan. (Sidan 2) 

En annan viktig fördel vore också att socialtjänst och sjukvård skulle av-

lastas klienter respektive patienter som aktualiseras, därför att man drab-

bats av en livskris. Detta märks framförallt inom primärvården där pati-
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enter ofta somatiserar sina problem som i många fall härstammar från en 

icke bearbetad livskris. Behovet av psykosociala behandlingsresurser är 

stor inom primärvården, varför en krismottagning bör ses som ett kom-

plement till vårdcentralens kurator- och psykologtjänster. (Sidan 2) 

I samband med en livskris aktualiseras så gott som alltid existentiella frå-

gor av olika slag. Lättillgängligheten medverkar till att människor snabbt 

kan få hjälp i sin kris. Mottagningen kommer att vara öppen dagtid, 

måndag – fredag. Målsättningen är också att hålla öppet under somma-

ren. Personalen kommer att arbeta under sekretess och inte föra några 

journaler. De besökande kommer att garanteras vara helt anonyma. (Si-

dan 2) 

Vid det sammanträde som Socialnämnden i Karlstad hade den 24 juni 1996 beslu-

tades följande1 mot bakgrund av ovan nämnda och citerade tjänsteskrivelse: 

 

                                         

1 §151 Dnr 96-2997. 
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Vid det sammanträde som Socialnämnden i Karlstad hade den 31 augusti 1998 be-

slutades följande2:  

 

 

En sådan öppen krismottagning finns således i dag, 17 år senare, och i stort sett i 

den form som skisserades i tjänsteskrivelsen från 1996. Samtalsakuten inledde sin 

verksamhet 1997 och hade 15-årsjubileum den 22 november 2012. 

                                         

2 §108, Dnr 96-2997, Dpl 750. 
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Det uppdrag som ger ram och riktning för Samtalsakutens verksamhet kan samman-

fattas i den presentation som finns på Karlstads kommuns hemsida. 

Till Samtalsakuten kan du vända dig om du hamnat i en livskris och be-

höver samtala med någon. Det kan handla om sorg, separation, arbets-

löshet, existentiell kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv. Vi ger 
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dig möjlighet att tillsammans bearbeta den uppkomna krisen. Vi har för-

stärkt sekretess och för inga journaler. (www.karlstad.se) 

 

1.2 Psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa 

Alla vuxna personer som bor i någon av kommunerna Forshaga, Hammarö, Karl-

stad eller Kil har möjligheten att ringa direkt till Samtalsakuten när de upplever ett 

nedsatt psykiskt välbefinnande för att få stöd och hjälp i en kritisk livssituation. Alla 

tas emot och får en tid för ett första samtal inom några dagar. Samtalsakuten verkar 

således i gränsområdet mellan psykisk hälsa och ohälsa. 

Psykisk hälsa och ohälsa är ett samhällsfenomen som ofta förs på tal i media och 

andra fora. Carlsson (2013a, 2013b) skriver i Dagens Nyheter den 16 maj 2014 om 

den ökande sjukskrivningen i samhället på grund av psykisk ohälsa. Cirka 40 % av 

dem som är sjukskrivna ”har en psykisk diagnos” och ”ingen annan sjukdomsgrupp 

växer på samma sätt”. Kvinnor är i klar majoritet i denna kategori. Detta faktum är 

bakgrunden till att regeringen gett ISF (Inspektionen för sjukförsäkring) uppdraget 

att granska reglerna i sjukförsäkringen. 

I Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 av vård och insatser vid depression, 

ångest och schizofreni redovisas bland annat följande: 

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbets-

för ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Under ett år lider drygt 

en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa, vilket motsvarar 

nästan 20 procent av arbetskraften. 

Psykiska sjukdomar beräknas omfatta närmare 40 procent av de samlade 

sjukförsäkringskostnaderna (kostnader för sjukpenning, sjukersättning 
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och aktivitetsersättning). Därmed är diagnosgruppen den enskilt största, 

följd av sjukdomar i rörelseorganen (30 procent). 

Psykisk ohälsa beräknas kosta över 70 miljarder kronor om året i förlo-

rade arbetsinsatser och i utgifter för vård och omsorg. (Socialstyrelsen, 

2013, 9) 

Psykisk ohälsa beskrivs av Socialstyrelsen (Salmi, Berlin, Björkenstam, & Ringbäck 

Weitoft, 2013) som ett övergripande begrepp där allt från självrapporterade besvär 

med oro och nedstämdhet till psykisk sjukdom som schizofreni eller bipolaritet in-

går. Begreppet psykisk ohälsa i detta sammanhang omfattar således såväl subjektiva 

besvär som inte nödvändigt kräver professionell hjälp som mer varaktiga tillstånd 

som kan vara mycket vårdkrävande. Man menar att det är viktigt att identifiera även 

lindrigare former av psykisk ohälsa eftersom dessa på sikt kan förvärras och fördju-

pas till svårare, mer etablerade och permanenta tillstånd. 

Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se) samlar varje år in data för att skatta den 

svenska befolkningens psykiska välbefinnande. Vi har gjort en sammanfattning av 

institutets folkhälsoenkät från 2012 vad avser nedsatt psykiskt välbefinnande, sömn-

besvär och ängslan, oro eller ångest som redovisas i tabell 1. Vi har inte gjort samma 

uppdelning för sömnbesvär och ängslan, oro eller ångest som för nedsatt psykiskt 

välbefinnande eftersom mönstret är mycket likartat. Det är kvinnor, personer i den 

yngsta åldersgruppen, de som är arbetslösa, har sjukpenning/ersättning, är i ekono-

misk kris, saknar kontantmarginal och har låg inkomst som mår sämst, sover sämst 

och oroar sig mest. 
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Tabell 1: Redovisning av vissa resultat från Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät 2012. 
Andel av de svarande i %. 

  % Kvinnor % Män % Samtliga Totalt antal 
Nedsatt psykiskt välbefinnande     
 Totalt 20 14 17 9820 
 16-29 år 28 16 22 1422 
 30-44 år 21 17 19 1978 
 45-64 år 19 13 16 3493 
 65-84 år 13 9 11 2927 
 Yrkesarbetande 19 12 15 5116 
 Arbetslös 35 27 31 363 
 Sjukpenning/ersättning 39 22 30 372 
 Studerande/praktiserande 24 24 24 730 
 Ekonomisk kris 37 28 32 1162 
 Ej ekonomisk kris 17 12 14 8591 
 Saknar kontantmarginal 34 23 29 1563 
 Har kontantmarginal 16 12 14 8176 
 Låg inkomst 29 22 26 1949 
 Hög inkomst 15 11 13 1959 
Sömnbesvär     
 Totalt 37 26 31 9781 
Ängslan, oro eller ångest     
 Totalt 38 24 31 9758 
 

SBU, Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, har en hemsida (www.sbu.se) där 

uppgiften står att finna att depression är en mycket vanlig och ökande problematik, 

framför allt bland yngre. Skattningar visar att omkring en femtedel av alla männi-

skor i västvärlden någon gång blir deprimerade, fler kvinnor än män. SBU redovisar 

också att det finns starkt stöd3 för att personer ”med lindrig eller måttlig depression 

har minst lika stor chans att bli friska av psykoterapi som av läkemedelsbehandling” 

(SBU, 2013). Psykoterapi är således ett verksamt alternativ i dessa fall. Samtidigt re-

dovisar Socialstyrelsen (2013) att tillgången till psykologisk behandling, psykoterapi 

och psykoterapeuter skiljer sig mycket åt mellan länen i Sverige4.  

                                         

3 SBU:s egen kursivering. 
4 Värmland ligger klart under riksgenomsnittet, på 17 plats av 21 län. 
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Reavley och Jorm (2013) redovisar forskning som visat att det är en mycket liten 

minoritet av personer som besväras av nedstämdhet och ångest som får hjälp eller 

behandling för detta inom ett år från det att svårigheterna börjat. För de som får 

hjälp eller behandling varierar mediantiden i fördröjning från debut till behandling 

mellan 1 och 14 år för nedstämdhet (mood disorder) och 3 till 30 år för ångestrelate-

rade problem (anxiety disorders). Författarna betonar det problematiska i detta ef-

tersom tidig intervention är en viktig faktor för att förbättra prognosen. 

Samtalskuten är exempel på vad som i en engelskspråklig kontext benämns `public 

policy and mental health´ (Knifton & Quinn, 2013; Pirog & Good, 2013). Det är ett 

forsknings-, kunskaps- och verksamhetsområde som är inriktat på det offentliga 

samhällets åtgärder för att befrämja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och för-

bättra livskvaliteten för personer med psykiska svårigheter. 

Improving the public´s mental health and wellbeing is one of the most 

important, contentious and exciting issues in contemporary public 

health. Important because international evidence increasingly demon-

strates that mental health and illness has a significant impact upon pop-

ulation morbidity, mortality and health disparities. (Knifton & Quinn, 

2013; xxv) 

Världshälsoorganisationen, WHO, är Förenta Nationernas fackorgan med uppdrag 

att verka på global nivå för alla människors goda hälsa och välbefinnande. WHO:s 

konstitution inleds med följande text: 

The States Parties to this Constitution declare, in conformity with the 

Charter of the United Nations, that the following principles are basic to 

the happiness, harmonious relations and security of all peoples: 
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Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity. 

The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the 

fundamental rights of every human being without distinction of race, re-

ligion, political belief, economic or social condition. 

The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and 

security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals 

and States. 

The achievement of any State in the promotion and protection of 

health is of value to all. (WHO, 2013a, 1) 

Formuleringen i andra stycket ovan att hälsa inte endast är frånvaro av sjukdom och 

skröplighet eller svaghet (infirmity) utan ett tillstånd av fullständig fysisk och psykisk 

hälsa och socialt välbefinnande är klassisk, ofta citerad och inflytelserik, liksom for-

muleringen ”no health without mental health” (WHO, 2013b, 2). 

Detta tilltal från den världsomfattande organisationen är naturligtvis riktat till alla. 

Samtalsakuten kan ses som ett svar på detta tilltal. Inte ett direkt medvetet svar men 

ett svar på en lokal utmaning och uppmaning, att verka för människors psykiska 

hälsa och välbefinnande. En lokal utmaning med globala dimensioner eftersom 

WHO i samma faktablad redovisar att mer än 450 millioner personer världen över 

uppskattas lida av allvarliga psykiska funktionsnedsättningar (mental disorders) och 

många fler av psykiska svårigheter (mental problems). 

O´Hagan (2013) redovisar en kritik av den traditionella synen på psykisk hälsa re-

spektive ohälsa som ändpunkter i ett kontinuum relaterade till helt olika typer av 

tankemodeller och insatser i respektive ände; prevention respektive behandling. 

O´Hagan påpekar att organisatoriska strukturer och professionella kategoriseringar är 
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formerade utifrån föreställningen att personer och grupper vid den hälsosamma än-

den har helt annorlunda behov i förhållande till personer och grupper vid den ohäl-

sosamma änden. Allt fler vetenskapliga belägg tillkommer som visar att frånvaro av 

mental hälsa inte nödvändigtvis innebär mental ohälsa och vice versa och O´Hagan 

menar liksom flera forskare att psykisk hälsa och psykisk ohälsa bör betraktas som 

två olika men relaterade dimensioner (interrelated human conditions) i människors 

liv. O´Hagan argumenterar för en tankemodell som utgår från två varandra korsande 

(intersecting) kontinua. Ett kontinuum som representerar en persons upplevelse av 

välbefinnande och ett som representerar upplevelsen av psykisk hälsa. Argumentet 

för denna två-kontinua-modell5 är att flera studier visat att personer med minimal 

psykisk hälsa eller välbefinnande kan sakna en diagnosticeringsbar psykisk åkomma 

men ändå tvingas uthärda samma personliga, sociala och ekonomiska konsekvenser 

som personer med en diagnos på psykisk ohälsa. Å andra sidan har det visat sig att 

personer med diagnosticerad psykisk ohälsa kan uppleva ett måttligt till ett optimalt 

välbefinnande. Mot bakgrund av detta menar O´Hagan att det inte längre finns an-

ledning att betrakta och behandla personer med diagnosticerad psykisk ohälsa som 

annorlunda (`other´) än den övriga befolkningen. 

The two continua model breaks down the long-held conceptual and 

practice divide between people with mental illness and people without 

it. The similarities in the determinants, consequences and interventions 

for people with both loss of wellbeing and mental illness suggests that 

we need to consider these two sometimes overlapping groups as a whole 

with subsets, rather than two separate categories. (O´Hagan, 2013, sidan 

88) 

                                         

5 Den två-kontinua-modell som O´Hagan presenterar och argumenterar för kan komma att visa sig 
vara värdefull för analysen av de resultat som visar sig i denna studie. 



 21 

Förutom att redovisa och diskutera forskningsresultat diskuterar O´Hagan (2013) 

också olika förklaringsmodeller och begrepp vad avser psykisk hälsa och välbefin-

nande, med en kritisk udd riktad mot medicinskt-biologiska och genetiska förkla-

ringsmodeller mot bakgrund av nya vetenskapliga rön. Vi återkommer till detta i 

diskussionsdelen av denna rapport. 

Den nationella psykiatrisamordningen (SOU, 2006) redovisade för snart tio år sedan 

att antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa liksom antalet sjukskrivningar 

som har med psykisk ohälsa att göra ökar. I slutbetänkandet påpekas att psykisk 

ohälsa ska behandlas så tidigt som möjligt med hjälp av förebyggande åtgärder, be-

dömning samt rådgivning som är lätt åtkomlig och att primärvården i allmänhet 

saknar möjligheter att bemöta besökande med psykisk ohälsa på ett tillfredsställande 

sätt (SOU 2006:100). Samtalsakuten motsvarar denna ståndpunkt i flera avseenden. 

Reavley och Jorm (2013) skriver följande: 

A number of factors, both individual and structural, interact to deter-

mine when and how people seek help for mental health problems. Indi-

vidual factors include knowledge and attitudes and structural factors in-

clude family, community support systems and health system structures. 

(Reavley & Jorm, 2013, 51) 

Samtalsakuten är en strukturell faktor som individer boende i någon av de fyra 

kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil har möjlighet att interagera 

med, med enkelhet, vid behov. Det är en lätt tillgänglig resurs. 

 



 22 

1.3 Samtalsakutens arbetsmodell 

De flesta som kontaktar Samtalsakuten befinner sig i en livssituation som upplevs 

som ohållbar med större eller mindre inslag av psykisk ohälsa6. För att ge stöd åt 

dessa personer bedrivs ett psykologiskt behandlingsarbete som av samtalsterapeuter-

na själva benämns ”samtalsstöd i kris”. ”Samtalsstöd i kris” utgår inte från någon 

uttalat definierad och avgränsad arbetsmodell eller referensram och kan därför inte 

omedelbart placeras i någon etablerad kategori av behandling där samtal utgör ett 

bärande och avgörande inslag. Sättet att tänka och arbeta kan sägas ligga inom ett 

fält vars gränsområden vetter mot rådgivning, korttidsterapi och psykoterapi. I verk-

samhetsberättelsen beskrivs verksamheten i termer av krisstöd och samtalsstöd och 

på dörren till mottagningen i april 2013 sitter en lapp som informerar besökaren om 

att Samtalsakuten erbjuder korttidsterapi. 

 

Fenomenet och begreppet kris 

Krisbegreppet är tydligt etablerat i tanke, tal, skrift och arbete vid Samtalsakuten. En 

kris uppstår när en person ställs inför en helt ny inre eller yttre situation och saknar 

förmåga att psykologiskt hantera den. Enligt Cullberg (2006) betyder kris avgörande 

vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Ofta används Cullbergs beskriv-

ning av krisreaktioner och krisstadier som norm för vad som kan anses vara en kris 

och hur ett krisförlopp gestaltar sig. Cullberg talar om en omedelbar chockfas, en 

efterföljande reaktionsfas, därefter en bearbetningsfas och en avslutande nyoriente-

ringsfas. 

                                         

6 Vi redovisar resultatet av en analys av sökorsaker under rubriken Deltagare och urval nedan, på 
sidan 58. 
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Vanliga symtom på en krisreaktion är ängslan och nedstämdhet, sömn och förlust 

av tillit och mening (Cullberg, 2006). Den första fråga en krisdrabbad ställer till sig 

själv och omgivningen är ofta ”varför hände detta, varför just jag” och därefter 

”vems fel är det”. Förlusten av sammanhang är vanligen både bokstavlig och upp-

levd. En skilsmässa, ett dödsfall, att förlora arbetet, barn som växer upp och flyttar 

hemifrån är exempel på yttre omständigheter som förändrar och ibland kan förstöra 

både yttre sociala och inre personliga sammanhang för en person. Livet är sig inte 

längre likt. Tilliten till att livet är gott och förutsägbart skadas och behöver återupp-

rättas.  

En ofta förbisedd synpunkt när man beskriver krisreaktioner och sorg är att det 

kanske inte är självklart vilken händelse som framkallar en krisreaktion. 

Varje individ har sin läggning och sin historia, som skapat hans inre 

värld, hans personlighet. Han har också sin kultur. Han är också en per-

son som är mer eller mindre sårbar för just denna speciella händelse i 

just detta ögonblick av sitt levnadslopps utveckling. Denna sårbarhet 

grundar sig på den ofrånkomliga interaktionen, -samspelet- mellan sub-

jektivt och objektivt, mellan yttre och inre verklighet. I praktiken är det 

en mycket invecklad affär. (Garland, 1996, s. 263) 

Krisreaktionens individuella betydelse kan också förstås med ett centralt begrepp 

hos Freud, nachträglichkeit (Freud, 1893/2007; Matthis, 1992). Med det menas att 

traumatiska händelser tidigt i livet kan avsätta spår i vårt inre som först långt senare 

ger sig tillkänna. De får så att säga sin betydelse i efterhand, nachträglich. På franska 

säger man ”après-coup”, ett slag som träffar efteråt. Det kan vara en tidigare hante-

rad problematik eller sårbarhet eller ett helt livs utsatthet och brist på omhänderta-

gande och skydd som plötsligt kommer till ytan vid en händelse senare i livet. En 

sårbarhet som ger sig tillkänna först när just den punkten berörs eller belastas av en 
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trafikolycka, en separation, en arbetskonflikt eller en omorganisation på jobbet. En 

till synes blygsam orsak får en överväldigande, och kanske ”obegriplig”, verkan. 

Ytterligare ett begrepp för att förstå hur komplex bakgrunden till en krisreaktion kan 

vara är det Kahn (1986) benämner kumulativt trauma. Med det menas att många 

och upprepade, ibland mycket små och nästan omärkliga, brister i en människas 

omgivning tillsammans kan utgöra en ohållbar och övermäktig livssituation med 

svårhanterliga konsekvenser. Man letar istället kanske ofta efter ett tydligt trauma 

eller en enda livsavgörande händelse när man försöker förstå en människa i kris. 

Det naturliga och ohindrade krisförloppet behöver sällan behandlas, även om det 

kan upplevas som mycket plågsamt både för den drabbade och för utomstående. Ett 

försök till behandling kan till och med förvärra situationen vid okomplicerade sor-

gereaktioner (SBU, 2013). Man kan riskera både att överbelasta den drabbade perso-

nen genom att försöka påskynda förloppet och ”bearbetningen” och att skapa lås-

ningar och hinder för det förlopp som annars har sin inneboende naturliga gång. I 

normalfallet går även en dramatisk krisreaktion över eftersom den drabbade med 

hjälp av sin i grunden stabila personlighet och sitt ordinarie sociala nätverk kan 

återupprätta den tillfälligt förlorade inre balansen. Om däremot orsaken till krisen 

står att finna just i att skyddande sociala sammanhang brutits eller brustit som till 

exempel vid en skilsmässa eller en förlust av arbete kan professionellt stöd behövas 

för att tillfälligt ersätta sådana sammanhang. 

Om den person som kommer i kris dessutom har ökade sårbarheter och svaga punk-

ter i sin personlighet som berörs kan det naturliga krisförloppet störas och stanna 

upp eller gå i ”baklås”. Då kan kristerapi i någon form vara värdefull (Cullberg, 

2006; Michel, Lundin, & Otto, 2001). Terapin i sådana fall rör sig i riktning mot 

”vanlig” psykoterapi och består snarare av att lösgöra låsningar och undanröja hin-

der än att hjälpa till med själva bearbetningen. När låsningen är borta kan en pro-
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fessionell relation härbärgera och normalisera det naturliga krisförloppet som varje 

människa är utrustad för att kunna genomlida. En vanlig låsning är när det förlorade 

helt idealiseras och det som finns kvar uteslutande nedvärderas. Den drabbade kan 

därigenom inte psykologiskt ge upp det förlorade och orientera sig mot nuet. Svåra 

tecken på låsningar i krisbearbetningen kan yttra sig som posttraumatiskt 

stressyndrom, PTSD, där återupplevande av den utlösande händelsen i så kallade 

flashbacks och mardrömmar kan vara mycket plågsamma. Olika former av expone-

ring för den utlösande händelsen och de känslor den väcker kan leda till en nyanse-

ring och integration av olika aspekter av sorg, saknad och vrede som är nödvändiga 

för en nyorientering. Att bära klientens hopp under mörka perioder och att norma-

lisera krisreaktionen, hellre än att sjukförklara den, är ofta väsentliga inslag i krisom-

händertagandet (Cullberg, 2006). Bland viktiga egenskaper hos en krisbehandlare 

nämner Cullberg goda kunskaper om kriser och krisreaktioner, empati och självkän-

nedom. 

 

Samtalsstöd i kris, vad är det? 

Det finns en mångfald av begrepp som försöker fånga och avgränsa de olika former 

av samtal och dialog som förekommer inom hälso- och sjukvården, inom social-

tjänsten och andra liknande verksamheter. Begrepp och definitioner som försöker 

precisera samtal som inte är ”regelrätt” psykoterapi, men som är tillämpningar av 

psykologisk och psykoterapeutisk vetenskap, kunskap och erfarenhet och som ge-

nomförs i behandlande syfte. Precis som inom det mer specifikt avgränsade psykote-

rapiområdet finns en variation och spännvidd mellan teoretisk och teknisk renlärig-

het och mer eklektiska och integrativa tillämpningar där man söker använda de olika 

metoderna flexibelt och tillsammans. 
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På svenska används olika begrepp, på olika sätt, av olika institutioner och myndig-

heter. Socialstyrelsen ser till exempel ibland psykologisk behandling som ett över-

ordnat begrepp och de olika formerna för psykoterapi som underavdelningar av det 

(Socialstyrelsen, 2013). I andra fall använder man begreppen som ömsesidigt uteslu-

tande, på samma logiska nivå, till exempel när man utlyser statsbidrag till landsting-

en för å ena sidan evidensbaserad psykologisk behandling och å den andra psykote-

rapi (Socialstyrelsen 2012a; Socialstyrelsen 2012b). Psykologisk behandling ses då 

som något mer specifikt och riktat mot väldefinierade symtom och symtomdiagno-

ser och psykoterapi som en bredare och mer omfattande behandling av komplex 

problematik. 

Både psykolog och psykoterapeut är i Sverige skyddade yrkestitlar som kräver Social-

styrelsens legitimation för att få användas av professionella, vilket också kan tänkas 

ha betydelse för hur begreppen psykologisk behandling och psykoterapi har kommit 

att etableras. Man kan helt enkelt på fackliga grunder ha mutat in olika profession-

ella områden som kallats psykologisk behandling om den utförs av psykologer och 

psykoterapi om den utförs av psykoterapeuter. Övriga behandlare med psykoterapi-

utbildning, men utan legitimation som psykolog eller psykoterapeut kan därigenom 

ha anammat beteckningar som samtalsbehandling, stödsamtal, samtalsstöd, counsel-

ling med flera. Därav följer att man inte av beteckningen säkert kan veta något om 

innehållet i terapierna, men däremot kanske något om behandlarens formella kom-

petens. 

Inom psykoterapiforskningen används ibland den övergripande beteckningen sam-

talsbehandling och den omfattar alla former av behandlande samtal, inklusive de 

specifika psykoterapierna och de ospecifika stödsamtalen, som förekommer inom 

primärvård, psykiatri, på ungdomsmottagningar och så vidare. När den svenska så 

kallade praktikbaserade samtalsforskningen beskrivs så blandas ett antal begrepp och 

används som likvärdiga; behandlingssamtal, psykoterapi, terapi, psykologisk behand-
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ling, samtalskontakt, samtalsbehandling (Holmqvist, 2012; Holmqvist & 

Lindencrona, 2012). På engelska har den av Freuds patient Anna O kallade ”the tal-

king cure” (Freud, 1893/2007) blivit ”talk therapy” som en ekvivalent till vårt sam-

talsterapi eller samtalsbehandling (Mellor-Clark, 2013). 

För att försöka bringa reda i denna ofta ömsesidigt överlappande begreppsflora kan 

en utgångspunkt tas i kontextuella faktorer och i vilket sammanhang samtalet ge-

nomförs. Om de terapeutiska samtalen genomförs vid en privatpraktik eller ett lik-

nande sammanhang kan de begreppsligt göras meningsfullt som psykoterapi. I ett 

mer tidsbegränsat och fokuserat sammanhang kan samtalen betecknas som korttids-

terapi. När psykoterapeutisk kunskap tillämpas i settings och under ramförhållanden 

som påverkas av ”andra” kontextuella förhållanden, som en primärvårdsmottagning, 

en somatisk mottagning eller en skola begreppsliggörs ofta verksamheten som 

counselling. Samtalsakuten verkar i en sammansatt kontext där de olika huvudmän-

nen och tillhörigheten till dem gör att verksamheten betecknas med begrepp som 

ömsom lutar åt kontexten hos den ena huvudmannen och ömsom åt någon av de 

andra.  

 

Psykoterapi 

Psykoterapi kan ses som en grundmodell, prototyp eller central referens för övriga 

former av psykologisk eller psykosocial behandling där samtal utgör en grund. Som 

fenomen och form härstammar psykoterapi bland annat från den freudianska psy-

koanalytiska praktiken som utvecklades runt förra sekelskiftet. Möjligen har den 

också djupare rötter i en judiskt kristen själavård och bikt.  

Förutom det starka inflytandet från psykoanalysens historia och utveckling finns i 

dagens psykoterapier ett starkt inflytande från en historisk tradition inom inlär-
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ningspsykologin, behaviorismen (Skinner, 1953; Watson, 1924/1925). Den experi-

mentella inlärningspsykologins resultat omsattes efter hand i utvecklade kliniska me-

toder som först gick under beteckningen beteendeterapi och beteendemodifikation 

och senare, kompletterat med bland annat Becks utveckling av kognitiv terapi (Beck, 

Rush, Shaw, & Emery, 1979), utvecklades till kognitiv beteendeterapi, KBT (Öst, 

2006). 

Psykoanalys och beteendeterapi, verkar idag i relativ samexistens vilket har en lång 

historia. I en klassisk psykoanalytisk artikel inför Eissler (1953) begreppet ’parame-

ter’. Eissler menar att tolkningen som arbetsredskap för vissa patienter inte är tillfyl-

lest, utan bör kompletteras med exponering för de ångestväckande situationer som 

till exempel fobiska patienter undviker, samt viss rådgivning från analytikern. Redan 

på 1950-talet finns således beröringspunkter mellan psykoanalys och beteendeterapi 

(som senare utvecklades till KBT). 

Psykoterapi i allmänhet är å ena sidan ett ömsesidigt samarbete som bedrivs av två 

parter på lika villkor, inom vissa ramar avseende personlig integritet, tystnadsplikt, 

tid, plats, ekonomisk arvodering. Å andra sidan är relationen asymmetrisk, det vill 

säga den som söker hjälp hos en psykoterapeut har till uppgift att förse terapeuten 

med en kontinuerlig berättelse om sina symtom och livsproblem och det är sedan 

terapeutens uppgift att tillsammans med den hjälpsökande försöka förstå och reflek-

tera över olika möjligheter att arbeta med dessa. Parterna upprättar en målsättning 

för arbetet och gör överenskommelser om uppföljning och utvärdering.  

Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan be-

handlaren, psykologen eller psykoterapeuten, och den som behandlas. 

Efter en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus 

för behandlingen. Man kommer också överens om ramar som till exem-

pel hur ofta och hur länge man ska träffas. (Socialstyrelsen, 2013) 
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Psychotherapy is primarily interpersonal treatment that is based on psy-

chological principles and involves a trained therapist and a client who has 

a mental disorder, problem, or complaint; it is intended by the therapist 

to be remedial for the client’s disorder, problem, or complaint; and it is 

adapted or individualized for the particular client and his or her disorder, 

problem, or complaint. (Wampold, 2001, p. 3). 

Definitionerna ovan talar om ”en samarbetsrelation” och om en ”interpersonell be-

handling” och det finns ett antal relationsaspekter, gemensamma för alla psykotera-

pier, som har forskningsstöd (Norcross, 2010);  

a) terapeutens empatiska förmåga och känslighet och vilja att förstå patientens 

belägenhet,  

b) kvaliteten och styrkan hos samarbetsalliansen mellan terapeut och patient,  

c) förekomsten av gemensamma mål och samarbete för att nå dem,  

d) en varm och accepterande hållning från terapeuten,  

e) kongruens och äkthet i terapeutens person,  

f) taktfull och väl avvägd feedback från terapeuten om patientens beteende och 

hur det påverkar omgivningen,  

g) terapeutens förmåga att reparera brister i samarbetsalliansen och  

h) terapeutens förmåga att hantera sina egna reaktioner utan att agera ut dem i 

relation till patienten och genom att över huvud taget vara sparsam med att 

ge information om sig själv.  

 

Frågan om huruvida specifika terapeutiska metoder eller terapigemensamma faktorer 

är mest verksamma har studerats inom psykoterapiforskningen sedan länge. Svaret 

på frågan om vad som är mest verksamt varierar, men i allmänhet menar man att 

relationsfaktorer som de ovan har större betydelse för resultatet av en samtalsbe-
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handling än den specifika terapeutiska teorin eller metoden (Norcross & Lambert, 

2014). 

Detta betyder dock inte att metoden saknar betydelse, en slutsats som man ibland 

kan lockas att dra. Det är istället fråga om faktorer som inte är så lätta att skilja åt 

och som dessutom förutsätter varandra. Det finns metodspecifika inslag i alla sam-

talsbehandlingar, även om de varierar från samtal till samtal, från behandlare till 

behandlare och från klient till klient. Duncan, Miller, Wampold, och Hubble (2010) 

menar att olika verksamma faktorer inte kan särbehandlas, utan att såväl metodspe-

cifika som gemensamma faktorer mest korrekt beskrivs med samlingsbeteckningen 

”terapeutiska” faktorer. Det kan alltså vara svårt eller till och med omöjligt att avgöra 

om vi etablerar en relation inom ramen för tillämpningen av en metod eller tilläm-

par en metod inom ramen för en relation. Oavsett om den terapeutiska relationen 

åstadkommer förändring eller är en förutsättning för förändring så finns inga belägg 

för att den är viktigare inom någon enskild teoretisk orientering. Relationsfaktorer 

som att bli förstådd, bekräftad, lyssnad på och så vidare samvarierar med utfall. 

Även relationsfaktorer blandar sig med varandra och är svåra att studera isolerade 

från varandra. Det är därför svårt att uppskatta bidraget från var och en till utfallet 

(Norcross & Lambert, 2014). 

Observans på överförings- och motöverföringsfenomen, det vill säga de olika nivåer 

i den terapeutiska relationen där klientens tidiga relationshistoria upprepar sig, visar 

sig emellertid ha stor betydelse för utfallet. När överföringen inte tas i beaktande 

kan effekten av samtalsbehandling bli negativ och när den arbetas med och hanteras 

är effekten av det mycket positiv. Att medvetandegöra sådana återupprepningar av 

tidigare maladaptiva relationsmönster i förhållande till terapeuten är bland de stark-

aste relationsfaktorer som finns dokumenterade i psykoterapiforskningen (Norcross 

& Lambert, 2014). 
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Hur psykoterapi verkar kan också förstås med en kontextuell modell som innebär att 

alla psykoterapeutiska inriktningar följer vissa mönster och skapar ett hjälpande 

sammanhang, enligt en viss mall (Anderson, Lunnen, & Ogles, 2010). Psykoterapi 

innebär enligt denna modell  

a) en setting, en miljö som är läkande i vid mening,  

b) en samling begrepp som förklarar patientens problem och en metod för att 

hantera problemen,  

c) en positivt laddad känslomässig relation och  

d) en procedur som tar både terapeut och patient i anspråk för att verka he-

lande (Wampold, 2001). 

De olika psykoterapiernas teorier, metoder och praktiker skiljer sig åt, men inga tyd-

liga skillnader i effektivitet mellan de olika skolorna har kunnat beläggas i vetenskap-

liga studier (Wampold, 2010). Det förefaller att vara större skillnader mellan olika 

psykoterapeuter när det gäller behandlingsresultat än mellan olika psykoterapier 

(Luborsky, McLellan, Diguer, Woody, & Seligman, 1997). Psykoterapeuten är cen-

tral för hur metoden används och anpassas till den pågående terapeutiska processen 

och till patientens situation och sammanhang (Krause & Lutz, 2009; Stiles, 2009). 

Gemensamt för de olika psykoterapierna är att man lägger vikt vid bedömning, dia-

gnostik och problemdefinition. Var och en av inriktningarna gör det på sitt eget sätt, 

men man påbörjar inte en behandling utan att först veta i viss detalj vad som ska 

behandlas. Detta för att kunna avgöra om behandling kan påbörjas och hur man 

bäst skall gå tillväga. Alla psykoterapeutiska inriktningar har ett utbud av intervent-

ioner och tekniker som bör anpassas efter patientens problematik, person och sam-

manhang (Hardy, Stiles, Barkham, & Startup, 1998). Bedömningsarbetet och kart-

läggningen av klientens problematik följer två parallella linjer. Den ena linjen följer 

anamnestiska data och den andra är mer här-och-nu-orienterad med fokus på klien-
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tens aktuella livssammanhang och även relationen mellan psykoterapeut och klient 

(Bravesmith, 2010). En anamnes ger information som beskriver patientens och sym-

tomet(n)s livshistoria, när och i vilken situation svårigheterna debuterade och hur de 

yttrade sig då. Anamnesen kan därigenom ligga till grund för hypoteser om proble-

mets uppkomst och vidmakthållande. Information om tidigare behandlingar kan ge 

en bild av patientens motivation och relationssätt och också förmåga att medverka i 

det terapeutiska arbetet. Patientens tidigare erfarenheter av psykoterapi kan ligga till 

grund för hypoteser om hur behandlingsprocessen kan tänkas bli och om en psyko-

terapi är en lämplig insats. Förutom en bedömningsintervju används ibland också 

olika skattningsskalor för att diagnostisera och bedöma patienters symtom och svå-

righetsgraden av dessa, till exempel MINI (Allgulander, Waern, Humble, Andersch, 

& Ågren, 2006). Samspelet mellan psykoterapeut och patient här-och-nu ger inform-

ation som kan ligga till grund för hypoteser om intrapsykisk struktur och personlig-

hetsfaktorer (Kernberg, 1986). Interaktionen ger också ett tillfälle att tillsammans 

med patienten utvärdera erfarenheter av ett psykoterapeutiskt arbetssätt genom tera-

peutens provinterventioner samtidigt som man får en bild av patientens motivation 

i nuet. 

En grundsten i all psykoterapeutisk verksamhet är också konfidentialitet. Man kan 

svårligen tänka sig någon psykoterapeutisk relation om inte kravet på öppenhet, 

sanning och förtroende mellan patient och terapeut upprätthålls å ena sidan och en 

strikt konfidentialitet i förhållande till omvärlden å den andra. 

En av relationsfaktorerna som fått stor uppmärksamhet såväl kliniskt som i psykote-

rapiforskningen är terapeutisk allians eller arbetsallians. Det handlar om den grund-

läggande överenskommelsen om ett gemensamt arbete mellan patient och psykote-

rapeut. En mindre uppmärksammad faktor som hör intimt samman med allians är 

den terapeutiska ramen och avtalet om psykoterapin. Inom varje terapeutisk inrikt-

ning finns ett antal förutsättningar för den terapeutiska processen som bör vara upp-



 33 

fyllda för att en psykoterapi ska kunna genomföras. Följsamheten till teorier och 

tekniker bör vara flexibel för att vara optimal (Barber, et al., 2006), men den förmod-

ligen största skillnaden mellan till exempel olika tillämpningar som counselling och 

regelrätt psykoterapi ligger i de ramfaktorer som styr och strukturerar behandlingen. 

Dessa striktare ramar gör också att urvalet av patienter som erbjuds psykoterapi är 

mindre än den grupp som kan erbjudas andra former av behandlande samtal. Psyko-

terapi ställer i allmänhet högre krav på patienten att komma ofta och regelbundet, 

att uthärda ångest och frustration, att följa instruktioner och procedurer, att känna 

tillit till metoden och terapeuten och att förbinda sig att genomföra en planerad 

avslutning 

I praktiken görs en, om än otydlig, åtskillnad mellan ”regelrätt” psykoterapi och de 

olika tillämpningar som finns av andra former av hjälpande dialog. En skillnad som 

har med setting, diagnostik, ambitionsnivå, målsättning och varaktighet att göra. 

Psykoterapi är den mer ambitiösa behandlingen i alla dessa avseenden. Offentligan-

ställda legitimerade psykoterapeuter inom hälso- och sjukvården arbetar ofta inom 

psykiatrin med de mer komplicerade ärendena och som handledare åt kolleger med 

mindre omfattande psykoterapiutbildning. I primärvården i Sverige (Carlsson, 2001) 

finns däremot oftast resurser för mer begränsade insatser som mera liknar counsel-

ling vid en internationell jämförelse (Perris, 2003). 

 

Psykoterapiforskning 

Det finns många ingångar till psykoterapiforskningen och dess resultat. De senaste 

årens tonvikt på evidens och evidensbaserad praktik har påverkat förståelsen av psy-

koterapi och etablerat ett forskningsparadigm som ger företräde åt randomiserade 

och kontrollerade experiment. Forskningens fokus har därigenom blivit att be-

stämma olika terapiers effekt i förhållande till en obehandlad kontrollgrupp och att 



 34 

jämföra utfallet av olika arbetssätt eller terapeutiska metoder med varandra. Detta 

har medfört ett mindre intresse till exempel för kvalitativa fallstudier och för studier 

av terapeutiska processer, vilket börjat uppmärksammas som en brist (Hill, Chui, & 

Baumann, 2013; Horvath, 2013; Stiles, 2013).  

De experimentella utfallsstudierna implicerar att psykoterapeutiska metoder fungerar 

ungefär som läkemedel. Forskare tar fram aktiva substanser i laboratoriet och sedan 

testas effekten av dessa i jämförelse med en kontrollgrupp av obehandlade patienter 

med samma diagnos eller patienter som får en annan sorts läkemedel. Den manuali-

serade metoden motsvarar alltså läkemedlet och antalet sessioner betraktas som do-

seringen av metoden. Vidare implicerar denna metodologi också att den terapeu-

tiska metoden har större betydelse för terapins resultat än till exempel terapeutens 

skicklighet eller empatiska förmåga. Den så kallade läkemedelsmetaforens (the drug 

metaphor) giltighet har diskuterats under lång tid inom psykoterapiforskningen 

(Stiles & Shapiro, 1989). 

Det finns också ett antal olika faktorer som skiljer psykoterapier i den kliniska var-

dagen från dem som genomförs i studiesyfte, vid experimentella studier. För det 

första har en majoritet av psykoterapeuter (90 %) utbildning i mer än en av de eta-

blerade metoderna och många (cirka 30 %) benämner sin inriktning eklektisk när de 

tillfrågas om sin teoretiska orientering (Stricker, 2006). Terapeuter använder denna 

breda kompetens i sitt dagliga arbete. Till skillnad från inom psykoterapiforskning-

en, där man kontrollerar följsamheten till en viss metod för att vara säker på vad 

man undersöker effekten av, blandas de olika terapeutiska teknikerna och integreras 

till terapeutens personliga ”stil”. De anpassas dessutom till patienternas behov och 

önskemål, vilket innebär att alla patienter snarare får en skräddarsydd än en ”varu-

märkestrogen” terapi. För det andra så är alla psykoterapier i ett vardagssammanhang 

inte lika långa eller har samma antal sessioner som är brukligt för forskningsterapi-

erna som ska jämföras på ”lika villkor”. För det tredje så liknar patienterna som sö-
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ker psykiatrisk öppenvård eller samtalshjälp inom primärvården inte riktigt forsk-

ningspatienterna. Inom forskningen vill man oftast undvika så kallad samsjuklighet 

och väljer därför ut patienter som endast har den för studien lämpliga diagnosen. I 

den kliniska praktiken uppfyller patienter ofta kriterierna för mer än en psykiatrisk 

diagnos och har ett spektrum av problem och svårigheter med sig till psykoterapin. 

För det fjärde sker i vardagsmiljön ett ömsesidigt val mellan psykoterapeut och pati-

ent där man både väljer varandra och hur behandlingen skall genomföras, ofta efter 

ett antal bedömningssamtal där man lärt känna varandra och provat på att arbeta 

tillsammans. Lottning av patienter till terapeut och behandlingsmetod är alltså för-

behållet psykoterapiforskningens terapier. 

En alternativ förståelse till psykoterapi som en enkelriktad aktivitet där en terapeut 

med en metod behandlar en patient, ungefär som man doserar ett läkemedel, är att 

se psykoterapi som en interaktiv och ömsesidig process. En sådan syn på psykoterapi 

finns bland forskare som studerar gemensamma faktorer (Duncan, Miller, 

Wampold, & Hubble, 2010) och i viss utsträckning bland dem som bedriver prak-

tikbaserad forskning, det vill säga som studerar psykoterapi som den bedrivs i var-

dagspraktiken (Barkham, Hardy, & Mellor-Clark, 2010; Hiller, Schindler, Andor, & 

Rist, 2011; Holmqvist & Lindencrona, 2012). Bland gemensamma faktorer som är 

verksamma i alla psykoterapier brukar nämnas graden av tillit och överensstämmelse 

om mål och medel mellan terapeut och patient, liksom den ömsesidiga förmågan 

till lyhördhet och benägenheten till adekvat gensvar i relationen. I praktikbaserade 

studier är ett aktuellt tema att studera effekter av feed-back från patienten under te-

rapins gång och hur terapeut- och patientparet kan använda sig av sådan feed-back 

för att förbättra processen och därigenom utfallet av terapin. 

Den ständigt aktuella diskussionen inom psykoterapiforskningen om betydelsen av 

gemensamma kontra specifika metoder och betydelsen av terapeutens skicklighet 
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och samarbete med patienten är relevant även för forskning om counselling och 

samtalsbehandling i stort (Ahn & Wampold, 2001; Cooper & McLeod, 2012). 

 

Rådgivning - counselling 

Den engelska termen counselling som ofta används även som svensk beteckning 

motsvaras på svenska närmast av beteckningarna samtalsbehandling eller psykolo-

gisk behandling. Det svenska begreppet rådgivning, som i familjerådgivning, för sna-

rare tankarna till en behandlare som man ber om konkreta handlingsråd och inte till 

någon som man söker för dialog och hjälp till självreflektion, som är vad counsel-

ling innebär idag.  

Carlsson (2001) definierar counselling, i en svensk primärvårdskontext, som ”en av-

gränsad insats som syftar till att hjälpa individen att själv klara ut en besvärlig situat-

ion” (Carlsson, 2001:6). Counselling har en preventiv och stödjande kvalitet och 

fokuserar en persons egna resurser för att förbättra personens förmåga att hantera 

sina problem. 

British association for counselling and psychotherapy (BACP) ser counselling som 

ett överordnat paraplybegrepp, ungefär som Socialstyrelsen använder begreppet psy-

kologisk behandling (Socialstyrelsen, 2013). 

Counselling and psychotherapy are umbrella terms that cover a range of 

talking therapies. They are delivered by trained practitioners who work 

with people over a short or long term to help them bring about effective 

change or enhance their wellbeing. (BACP, 2013)  
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Counselling, i en brittisk primärvårdsmiljö, är en samtalsbehandling som delar teo-

retisk grund med psykoterapi, psykoanalys, klientcentrerad terapi, kognitiv psykote-

rapi och beteendeterapi. (Perris, 2003). 

[Counselling is] (…) a systematic process which gives individuals an op-

portunity to explore, discover and clarify ways of living more resource-

fully, with a greater sense of well being. Counselling may be concerned 

with addressing and resolving specific problems, making decisions, cop-

ing with crises, working through conflict, or improving relationships 

with others” (Parry, 1999 as cited in Perris, 2003, p.28). 

Counselling kan liksom psykoterapi grunda sig på någon av de etablerade skolbild-

ningarna inom området (Perris, 2003) eller vara pluralistisk och integrativ genom att 

förena olika delar av dessa skolbildningar i en personlig mix för enskilda behandlare 

(McLeod, 2012). Inom counselling-området är förutom den psykodynamiska inrikt-

ningen och den breda basen för kognitiv beteendeterapi också den kanske mindre 

kända klientcentrerade psykoterapin en huvudinriktning (Perris, 2003). Klientcentre-

rat arbete betonar det mänskliga mötet mellan klient och terapeut (encounter) och 

är en icke-direktiv metod. De samtalstekniker som används syftar till att spegla och 

återföra klientens tankar och frågor för att på så vis fördjupa den egna förmågan till 

reflektion och beslut i livsfrågor (Rogers, 2003). 

 

Själavård 

Det enskilda själavårdssamtalet har avskildhet, konfidentialitet och problembearbet-

ning gemensamt med till exempel behandlande eller psykoterapeutiska samtal. Det 

som främst skiljer är att själavårdaren tillämpar det kristna evangeliet på en speciell 

svårighet som den hjälpsökande upplever och samtalsbehandlaren använder psyko-
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logiska teorier och metoder för att begripliggöra problem och interventioner. Sjä-

lasörjaren erbjuder på samma sätt som behandlaren en hjälpande relation, men föru-

tom sina egna resurser och klientens erbjuder också själavårdssamtalet klienten en 

möjlighet att hitta relationen till sin Gud. Ett själavårdssamtal är oftast ett enstaka 

samtal, men det kan vara flera. Man träffas med en bestämd tidsram eller så varar 

samtalet i flera timmar. För själasörjaren är Gud en realitet och Gud är därför med i 

samtalet hela tiden. I ett själavårdssamtal kan konfidenten och själasörjaren också 

vända sig till Gud i bön eller bikt (Svenska kyrkan, 2013). Det finns ingen motsätt-

ning mellan själavårdande och psykoterapeutiska samtal, men grunderna för deras 

livstolkning och meningsskapande skiljer sig åt genom att psykoterapin inte postule-

rar en högre makt utan förlitar sig på människans egen autonomi, utvecklingskraft 

och förmåga att finna sammanhang och mening i sitt liv. I praktiken kan säkert sam-

talen ibland till och med likna varandra genom psykoterapiers och psykoterapeuters 

intresse för filosofiska och etiska frågor och terapeutiska tekniker som medveten 

närvaro, acceptans och andra lån från världsreligionerna. 

 

Korttidsterapi 

En av många tillämpningar av kunskap om psykoterapi utgörs av olika korttidspsy-

koterapeutiska tekniker. Tanken bakom dessa är att det ibland kan vara möjligt att 

arbeta med en begränsad målsättning och ett snävare fokus än i regelrätt psykote-

rapi. Dock försöker man att i övrigt tillgodose alla de krav som man kan ställa på 

regelrätt psykoterapi. Men man tar ett mer mål- och symptominriktat grepp på sin 

psykoterapeutiska teknik och på sitt sätt att samarbeta med patienten. Det är ett ar-

betssätt som ställer speciella krav både på psykoterapeutens erfarenhet och omdöme 

och på patientens motivation och psykiska tålighet. Det innebär i sin tur att endast 

ett urval av de som kan vara lämpliga att behandla psykoterapeutiskt lämpar sig för 
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korttidspsykoterapi. Det förhåller sig dessutom inte så, som man kanske kan frestas 

att tro, att man i korttidspsykoterapi kan göra det man gör i långtidsbehandling, 

men på kortare tid. Man har istället olika målsättning och delvis andra tekniker 

(Bravesmith, 2010). 

Viktigt vid bedömningen är att patienten har ett eget upplevt psykiskt besvär eller 

problem och en önskan att komma till rätta med det genom samtal med en utbildad 

psykoterapeut. Detta problem kan sedan bli det centrala problemområde eller det 

fokus som den kommande psykoterapin kan riktas mot. Tongivande författare på 

området (Flegenheimer, 1992) är ense om vikten av en tydlig och avgränsad arbets-

uppgift för att utfallet av en korttidsterapeutisk behandling skall bli lyckosamt. 

Beroende på metod och teknik finns olika syn på vad som är ett lämpligt centralt 

problemområde eller fokus. Det finns en spännvidd från metoder som riktar sig mot 

ett fokus som definieras som en omedveten (neurotisk) konflikt (Sifneos, 1972) till 

att man arbetar med ett mer allmänt dysfunktionellt anpassningsmönster (Pollack et 

al 1990) som kan ha sin bakgrund i en personlighetsstörning och de relationssvårig-

heter som följer av den. Det finns vetenskaplig evidens för effekten av psykodyna-

misk korttidsterapi och olika KBT-terapier av kort varaktighet (SBU, 2008). Det ge-

mensamma kravet för korttidsbehandling är att patienten har problem i nuet som 

starkt motiverar till ett förändringsarbete. 

Patienten bör i korttidsterapi sammanfattningsvis ha lätt för att knyta an till och att 

separera från den psykoterapeutiska relationen, ha en god och uttalad motivation 

och kunna presentera ett psykologiskt problem som fokus för behandlingen. Kort-

tidspsykoterapi innebär ofta ett i förväg bestämt antal sessioner eller ett slutdatum. 

Urvalet av klienter är således mycket viktigt och korttidspsykoterapi ska inte betrak-

tas som en ”ekonomivariant” av långtidspsykoterapi (Bravesmith, 2010). 
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Stödterapi – insiktsterapi 

En skillnad mellan psykoterapeutiska tekniker och målsättningar som görs, främst 

inom den psykoanalytiska traditionen, är den mellan psykoanalys ”per se”, insiktste-

rapi, respektive jagstödjande- eller stödterapi (Kernberg, 1999). I och med att flera 

andra effektiva terapeutiska metoder har etablerat sig vid sidan av den numera så 

kallade psykodynamiska har denna uppdelning delvis kommit att bli irrelevant. Psy-

koanalytiska författare värderar ibland till exempel KBT-metoder utefter detta insikt-

stöd-kontinuum (Bravesmith, 2010), även om det sällan gör andra metoder rättvisa 

att värderas utifrån förutsättningarna i ett annat teoretiskt paradigm. 

Inom psykoanalysen har man sedan Freud (1918/2002) diskuterat skillnaden mellan 

”psykoanalysens rena guld” och de andra psykoterapiernas ”legeringar”. De olika 

tillämpningarna av psykoanalytisk kunskap och de olika utvecklingarna av den psy-

koanalytiska teori och praktik som Freud utvecklade har i princip varit psykoana-

lysens följeslagare genom alla tider. Uppdelningen mellan psykoanalys, psykoanaly-

tisk psykoterapi och jagstödjande terapi har följt med in i vår tid (Kernberg, 1999). 

Psykoanalys och det som vi med ett mer generellt begrepp har kommit att kalla in-

siktsterapi, avgränsas i huvudsak av att överförings- och motöverföringsbegreppen 

och –fenomenen är centrala. Överföringsanalys och karaktärs- eller personlighetsa-

nalys utgör fokus för det terapeutiska arbetet och omedvetna konflikter som gestal-

tas här-och-nu artikuleras och genomarbetas. Insiktsterapi handlar kort sagt om att 

avtäcka och arbeta med omedvetna konflikter och fenomen. För patientens del kan 

detta vara utmanande, frustrerande och krävande, vilket i sin tur innebär att inte alla 

patienter och deras problematik passar för eller kan klara av ett sådant arbete. För 

terapeutens del är hållningen mer avvaktande och tolkande än aktiv och ”samta-

lande” och det ställs större krav på så kallad teknisk neutralitet. Syftet med en sådan 

neutral hållning är att ge utrymme för patientens omedvetna så att det kan vara möj-
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ligt att analysera utan påverkan från terapeuten. Terapeuten ”står stabil” och patien-

tens inre är i rörelse och tar gestaltning. Då kan man lättare avgöra vad som hör till 

patientens inre och vad som är initierat av terapeuten och terapeutens inre. 

En annan del av den psykoanalytiska traditionen har utgått från utvecklingspsykolo-

gin. Den riktar huvudsakligen uppmärksamheten mot den interpersonella relationen 

mellan terapeut och patient och koncentrerar sig mindre på omedvetna processer 

och mera på den ”verkliga” relationen. Därigenom önskar man ge patienten alterna-

tiva reella erfarenheter som kan reparera brister i den psykiska utvecklingen som 

uppstått tidigare i livet. I ett sådant arbetssätt ingår också att de tidigare bristerna blir 

smärtsamt medvetandegjorda för och erfarna av patienten. 

Målet för psykoanalys och insiktsterapi är strukturförändringar i patientens inre 

värld (Kernberg, 1999) som kan visa sig som bättre impulskontroll, ökad förmåga till 

att realistiskt värdera sig själv och andra, ökad förmåga att hantera besvikelser och 

motgångar, konstruktiv och förbättrad förmåga till empatiskt samspel med andra 

med mera. 

När det gäller jagstödjande terapier är målsättningen inte att förändra strukturer, 

utan att aktivt stödja de strukturer som redan finns till en bättre anpassning till den 

realitet som patienten lever i (Kernberg, 1999). Det kan handla om att känna sina 

svagheter och att bättre leva sitt liv med dessa och att hitta sätt att kompensera för 

sina svårigheter. Det terapeutiska arbetet rör sig i större utsträckning på en medveten 

nivå och strävar inte efter att avtäcka och blottlägga omedvetet material. Terapeuten 

är mer aktiv och öppet påverkande med uppmuntran och råd. 

Den medelväg som kallas psykoanalytisk psykoterapi integrerar både avtäckande 

insiktsmoment med stödjande och anpassande åtgärder och har en målsättning en-

ligt samma kompromiss, partiella strukturförändringar genom arbete med omed-
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vetna fenomen och ökad anpassning genom förstärkta befintliga psykiska strukturer 

(Kernberg, 1999). 

"Det är också mycket sannolikt att vi vid massanvändningen av vår 

terapi kommer att bli tvungna att i hög grad legera analysens rena 

guld med den direkta suggestionens koppar (...). Men hur denna psy-

koterapi för folket än kommer att gestalta sig, av vilka element den än 

må sättas samman, så kommer dess mest verksamma och viktigaste 

beståndsdelar säkert att förbli de som har lånats från den strikta, den 

tendenslösa psykoanalysen" (Freud, 1918/2002, s 221). 

Att det är nödvändigt med en anpassning av terapin till patientens förmåga och 

därmed målsättning för behandlingen är inte endast psykoanalysens upptäckt. Såväl 

inom modern traumabehandling som inom en bredare KBT-krets laborerar man till 

exempel med begreppen stabilisering och exponering, där stabilisering motsvarar ett 

jagstödjande arbetssätt och exponering är den mer krävande och avtäckande be-

handlingsformen som också antas leda till störst förändringar i patientens inre 

(Gerge, 2013). Man använder här inte ord som insikt och strukturförändringar, men 

de fenomen som eftersträvas är snarlika. 

 

Slutsatser 

Samtalsakutens verksamhet befinner sig i en kontextuell ”korsväg” genom sina tre 

huvudmän; kommunerna, landstinget och Svenska kyrkan. Det är därför svårt att 

benämna och definiera samtalens karaktär entydigt, såväl för dem som arbetar i 

verksamheten som för oss som betraktar och undersöker den utifrån. Det är rimligt 

att tro att samtalen också varierar beroende på samtalsbehandlarens bakgrund och 

organisationstillhörighet och den hjälpsökandes person, behov och preferenser. 
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Det finns sannolikt såväl unika möjligheter som risker med att verka i denna kontex-

tuella korsväg. Möjligheterna finns i att om man lyckas med den organisatoriska ba-

lansakten få tillgång till ett holistiskt perspektiv på kris och utveckling, människors 

liv och livsmening och de olika kvaliteter i mötet mellan människor som är läkande. 

Riskerna hänför sig till situationer där balansakten eller samarbetet misslyckas, kon-

flikter uppstår och den minsta gemensamma nämnare som återstår blir mycket liten. 

Då tillåts inget av perspektiven att komma till sin rätt och perspektiven kan därför 

heller inte komplettera varandra. Vidare kan ingen helhetssyn på människan skapas. 

Från landstingsperspektivet och psykiatrin kommer ett perspektiv med ursprung i 

hälso- och sjukvård och psykoterapi som behandling. Att må subjektivt bra och att 

vara symtomfri är behandlingsmål i en sådan kontext. Paradoxalt nog ur ett hälso- 

och sjukvårdsperspektiv så arbetar Samtalsakuten per definition inte med hälso- och 

sjukvård. Man tillåter till exempel klienter att vara anonyma, ställer inga diagnoser 

och dokumenterar inte samtalen, vilket ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv skulle 

betraktas som brister i patientsäkerheten. Kommunernas perspektiv kommer från 

socialt arbete där psykosocialt stöd för att förbättra och förstärka befintliga sociala 

funktioner är centralt och där man också har till ordinarie samhällsuppgift att bistå 

människor i tillfälliga psykosociala kriser och svackor. Målsättningarna i den sociala 

kontexten är att fungera väl i vardagslivet, att klara av sina uppgifter som förälder 

och partner, att kunna arbeta och vara medborgare.  

Ur ett kyrkligt perspektiv bedrivs vid Samtalsakuten en form av sekulär själavård där 

den kristna religionen inte är närvarande vid alla samtal och i varje relation, men 

den etiska hållningen och bekräftelsen av människors existentiella frågor är central. 

Många av de etablerade psykoterapiriktningarna har som tidigare nämnts inslag av 

yoga, meditation och tankar om försoning och acceptans från eller som i alla fall 

delas med världsreligionerna. Målsättningen för själavårdande samtal kan vara att 

finna lösningen på ett problem eller en djupare mening i tillvaron. 
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Alla dessa olika målsättningar; symtomfrihet och subjektivt välbefinnande, en god 

social funktion och ett meningsfullt liv ryms inom ramen för samtalen vid Samtals-

akuten och är också olika vägar att närma sig en krisdrabbad människa och dess 

olika svårigheter och predikament. En livskris eller en traumatisk kris kan ge upphov 

såväl till psykiska symtom som bristande förmåga att upprätthålla sin sociala funkt-

ion i hem och arbete och bryta ned tilliten till att livet är gott och att det finns en 

mening med det som sker. 

 

1.4 Aktuell forskning 

Vi lever i en modern och ibland postmodern tid då människans förmåga att påverka 

sitt liv och sin omvärld aldrig varit så stor. Vi rör oss överallt i världen med hjälp av 

moderna kommunikationsmedel, våra privata relationer och våra arbetsliv påverkas 

alltmer av den möjlighet till omedelbar kommunikation som informationsteknologi 

och sociala medier tillhandahåller och våra relationer blir kanske också alltmer sköra 

när vi så lätt kan påverkas, bytas ut eller hamna i ”skuggan” i informations- och re-

lationsflödet. En skörhet som i sig kan bli orsak till en kris när den tar sig uttryck i 

kontroll, svartsjuka och våld i nära relationer eller förorsakar en nära anhörigs im-

puls att ta sitt liv. Författaren Lars Gustafsson (1999) sammanfattar vår situation i 

begreppet ”teknologisk fallhöjd”, vilket betyder att konsekvenserna av en olycka blir 

större i ett tekniskt utvecklat samhälle än i ett mer primitivt. Ett tåg som spårar ur är 

en stor katastrof, medan en hästdroska som välter under färd gör en mer begränsad 

skada. Denna medvetenhet hos oss människor om den ökade fallhöjden i vår till-

varo ställer rimligen höga krav på vår tillit till livets trygghet och förutsägbarhet å 

ena sidan, men gör oss kanske också ännu mer sårbara å den andra. Det är mot en 

sådan bakgrund kanske heller inte konstigt att vi ställer höga krav på bistånd från 

samhället när vi drabbas och faller, när vi kommer i kris, och inte själva har förmåga 
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just då att känslomässigt eller kognitivt hantera en uppkommen situation. Och 

samma gäller det sårbara samhället som snabbt behöver sina medborgare åter i 

funktionsdugligt skick om inte dess funktion skall hotas. Följaktligen föreligger 

också ett behov av att studera kriser och krisinterventioner vetenskapligt för att ut-

röna hur man bäst identifierar, bedömer, förebygger och intervenerar konstruktivt 

för människor i kris. 

Forskningen om kris- och katastrofreaktioner är omfattande och omfattar åt-

minstone tre olika perspektiv. Den berör stora katastrofer med återverkningar på 

samhällsnivå som en jordbävning eller en tsunami, den berör reaktioner som hör till 

händelser i privatlivet, reaktioner på till exempel våld, förluster och separationer och 

ibland handlar forskningen om krisreaktioner hos redan psykosocialt sårbara männi-

skor som tidigare varit i kontakt med psykiatrisk vård där man har ett krisperspektiv 

för att förhindra återinsjuknande (Agar-Jacomb & Read, 2009; Roberts & Ottens, 

2005; Van Oost, 1999). De stora katastroferna kräver samhällsinsatser i sitt första 

skede där överlevande sätts i säkerhet och får värme, mat och vila och kontakt med 

sina anhöriga. Först efter någon vecka kan man se vilka som behöver individuellt 

krisstöd och vilka som har adekvata copingstrategier och klarar sig på egen hand. 

Därefter lämpar sig sedvanliga krisinterventioner väl även för den gruppen. Den 

andra och tredje gruppen söker hjälp när situationen blivit ohållbar, när någon utlö-

sande faktor blivit ”den sista droppen har fått bägaren att rinna över” (Agar-Jacomb 

& Read, 2009; Roberts & Ottens, 2005). 

 

Vad är en krisreaktion? 

En operationell definition av krisreaktion i forskningslitteraturen är den av Roberts 

som citeras av Lewis och Roberts (2001). Roberts ser kris som ”An acute disruption 

of psychological homeostasis in which one’s usual coping mechanisms fail and 
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there exists evidence of distress and functional impairment” (s. 19). Huvudorsaken 

till en krisreaktion är en yttre händelse, men för att en krisreaktion skall uppstå krävs 

också att den drabbade personen upplever händelsen som orsak till en stark påfrest-

ning och att personen är oförmögen att hantera situationen med sina vanliga co-

pingstrategier. 

Föreställningen om ett system i jämvikt som rubbas och behöver återställas i jämvikt 

har följt kristeori och krisbehandling sedan de allra första pionjärerna (Fraser, 1998). 

Den än idag ofta refererade studien med informanter från bland annat branden i 

nattklubben Cocoanut Grove och från de väpnade styrkorna och deras anhöriga 

beskriver akuta krisreaktioner på ett sätt som är relativt hållbart fortfarande (Linde-

mann, 1944). Pionjärerna med sin bakgrund i medicinen använde ett jämviktsbe-

grepp hämtat från biologin där till exempel kroppens temperatur-reglering kan tjäna 

som exempel för en sådan homeostas. Vid avvikelser, för varmt eller för kallt, strävar 

kroppen efter att återta normal temperatur 37 grader. Denna modell har haft flera 

förtjänster, bland annat att normalisera istället för patologisera krisreaktioner och 

krissymtom men har kanske också koncentrerat krisbehandlares ansträngningar på 

att just återställa jämvikt istället för att underlätta utveckling. Den biologiska jäm-

viktsmodellen gäller nämligen inte för sociala system. Dessa karakteriseras istället av 

ständig rörelse och utveckling, en sorts stabilitet genom ständig förändring. Vilket i 

sin tur får konsekvenser för hur man betraktar krisinterventioner och deras utfall. 

Det ”friska” sociala systemet är inte i statisk homeostas utan i ständig utvecklande 

rörelse (Fraser, 1998). ”A major problem for most people, and certainly for the crisis 

literature, is the assumption that life is safe and stable rather than in constant flux” 

(s. 125). 
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Bedömning för behandling och diagnostik 

Hur kan man skilja ut de hjälpsökande som behöver krisstöd från de som kommer 

att klara av att genomlida sin kris utan professionell hjälp? Bedömningsarbetet är ett 

kritiskt moment för krisarbetaren som ska bedöma klientens behov av insatser och 

besluta om vilka insatser som bör erbjudas av verksamheter som har ändliga resurser 

både i form av behandlare och ekonomi. För att få en uppfattning om den indivi-

duella krisreaktionens allvarlighetsgrad, riskfaktorer och resurser i omgivningen finns 

i huvudsak två typer av instrument som kan användas. Ett är de i alla utvärderingar 

av behandling vanliga självskattningsformulär som klienterna fyller i själva. Det är 

ett snabbt och effektivt sätt att få en uppfattning och ett mått på krisreaktionens 

svårighetsgrad och styrka. En fördel är också att formulärets psykometriska egen-

skaper är kända. Dessvärre saknas i stor utsträckning sådana lämpliga instrument för 

att värdera krisreaktioner. Flera är enbart inriktade på att bedöma risker för själv-

mord eller våld, vilket inte är aktuellt vid alla kristillstånd, och andra fokuserar på 

emotionella faktorer och psykiska symtom som ångest och depressivitet och fångar 

inte upp den utlösande faktorn eller klientens resurser. Nästan inga formulär är spe-

cialgjorda med tanke på krisreaktionens olika dimensioner. För detta ändamål finns 

däremot ett mindre antal strukturerade intervjuer. De registrerar fortfarande klien-

tens subjektiva upplevelser, men det är krisbehandlaren som ställer frågor och regi-

strerar svaren. En strukturerad intervju hjälper bedömaren att hålla fokus på de frå-

geområden som behöver värderas och minimerar risken för att ”täckningsgraden” 

blir subjektiv och godtycklig (Lewis & Roberts, 2001). 

 

Olika interventionsmodeller 

Krisinterventioner befinner sig i området mellan prevention och psykoterapeutisk 

behandling. Prevention innebär att förebygga att ohälsa uppstår, att vidta åtgärder 
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för att upprätthålla ett befintligt gott hälsotillstånd och att underlätta för god psyko-

social anpassning i framtiden. Behandling innebär att försöka påverka redan existe-

rande svårigheter. En insats som kommer tidigt i krisförloppet, då problemet är 

färskt och klientens motivation och förändringsbenägenhet är stor, kan ofta med 

små medel återställa en förlorad inre jämvikt. Stora behandlingsinsatser som kom-

mer in sent i förloppet, när reaktioner och misslyckade copingförsök fått fastare och 

mer permanenta strukturer (Bloom & Klein, 1995), kan vara mindre framgångsrika. 

Krisinterventioner riktar sig mot reaktioner på en mångfald olika händelser och situ-

ationer som en människa kan hamna eller försätta sig i. Allt från reaktioner på na-

turkatastrofer och stora olyckor till reaktioner på våld i hemmet, ett dödsfall eller en 

skilsmässa. Det gäller för behandlare att veta vilken typ av insatser som är adekvata 

och acceptabla för olika personer, vilket ställer krav både på kunskap om behand-

lingsarbete och diagnostisk skicklighet. I en metaanalys av 36 studier om krisinter-

vention delades de olika interventionerna som studerades in i tre grupper (Roberts & 

Everly Jr, 2006). En grupp innehöll intensiva interventioner, vanligen med en varak-

tighet av tre månader, av hemma-hos-karaktär i familjer med våld eller andra former 

av familjeinducerade krisutlösande händelser. I den andra gruppen fanns krisinter-

ventioner individuellt eller i grupp som sträckte sig över fyra till 12 sessioner och i 

den tredje en-sessions krissamtal eller debriefing, individuellt eller i grupp. 

Inklusionskriterier för studierna i metaanalysen var att de hade fokus på krisinter-

vention. Omhändertagande av barn (out-of-home placement) eller reduktion av 

psykiatriska symtom var huvudsakliga utfallskriterier. Resultatet visar i korthet att de 

mer omfattande insatserna var de mest effektiva med hemma-hos modellen som 

mest effektiv. Effektstorleken varierade mellan olika modeller, men var i genomsnitt 

för hemma-hos-interventioner hög (d=1.6). För krisinterventioner fyra till 12 sess-

ioner var effektstorleken också hög (d=1.5) och för en-sessionsmodellerna måttlig 

(d=0.6). 
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Även Roberts och Ottens (2005) betonar att en planlagd strategi i form av en empi-

riskt prövad modell för krisintervention är till nytta för krisbehandlaren och minskar 

risken för att orsaka klienten skada med aldrig så välmenta, men inadekvata, inter-

ventioner. En sådan modell är Roberts’ seven stage crisis intervention model (R-

SSCIM), en sjustegsmodell som kan användas av krisarbetare med olika bakgrund; 

socialarbetare, psykologer, kyrkans medarbetare med flera. De sju stegen börjar med 

en fas där man identifierar risker, till exempel för självmord och missbruk och un-

dersöker vilket stöd som finns i personens omgivning. Därefter behöver en god ar-

betsrelation etableras vilket sker bland annat under samtal där man identifierar den 

utlösande händelsen och det akuta problemet, utforskar tankar och känslor, ger visst 

motstånd och utforskar alternativa copingstrategier, återställer funktionsförmågan 

med nya strategier och slutligen planerar en uppföljning. Vanligt är en uppföljnings-

session vid en tidpunkt nära månads- eller årsdagen av den krisutlösande händelsen. 

I modellen betonas också ”fundamental character strengths of the crisis worker” (s. 

334). Roberts’ krisintervention sägs vara användbar även i fall där redan existerande 

psykisk ohälsa kommer i ett akut skede på grund av någon utlösande händelse. 

En grundregel i krisarbete som i all psykologisk behandling är att behandlarens upp-

gift är att möta behov, inte att uppfylla önskemål. Krisdrabbades behov kan sam-

manfattas som behov av fysisk och psykisk säkerhet, behov av erkännande och be-

kräftelse, behov av att äga sin egen process, behov av värdighet och behov av att se 

resultat, att komma framåt med sitt krisarbete (Vecchi, 2009). Att lyssna på och re-

spektera den drabbades subjektiva erfarenhet och uppfattningar är förmodligen den 

billigaste och dessutom mest effektiva behandling man kan erbjuda. 

Trots empiriskt stöd både för behovet av krisinterventioner och för förekomsten av 

verksamma interventionsprogram händer det att välmenta insatser är överambitiösa, 

prematura och till och med skadliga för mottagaren. En feltimad intervention kan 

komma att avbryta eller störa det naturliga krisförloppet hos människor som annars 
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kunnat förlita sig på detta utan ytterligare insatser. Everly (2000) redogör för fem 

principer för krisinterventioner som man kan använda för att undvika sådana skad-

liga interventioner.  

1) Krisreaktionen är en reaktion, inte en händelse. Alla som varit med om 

samma sak reagerar inte på samma sätt. 

2) Alla tecken och symtom på akut lidande är inte säkra tecken på varaktig psy-

kisk störning.  

3) Anpassa interventionen efter individens behov och resurser. Till exempel be-

höver en del människor hålla distans till känslor och resonera logiskt som en 

del av krisarbetet och andra har behov av att uttrycka sina känslor omedelbart 

och direkt.  

4) Människor har olika tempo i sitt kris- och sorgearbete. Rätt timing beror sna-

rare på psykologisk beredskap hos den drabbade än på nå-gon fast tidsgräns 

för när en insats bör göras.  

5) Välj intervention efter händelse, individ och vad som är lämplig tid. 

Den systemiska kritiken (Fraser, 1998) av krisinterventioner som en insats för att 

återställa ekvilibrium gäller också hur ett jämviktstänkande kan påverka själva krisin-

terventionerna och krisbehandlarens påverkan på den hjälpsökande. Man menar att 

det påverkar hela krisprocessen om man har en syn på de utlösande händelserna 

som extraordinära och krisreaktionerna som maladaptiva eller bristande i något av-

seende, jämfört med om man ser dem som livets naturliga påfrestningar och därför 

naturliga utmaningar inför tillvarons brister, eftersom livet aldrig är tryggt och förut-

sägbart, egentligen. Den som betraktar människor som sociala varelser har större 

möjligheter som krisbehandlare att arbeta i riktning med den förändringsprocess 

som den utlösande händelsen accentuerat, men som ändå endast är en förstärkning 

av den pågående kontinuerliga rörelse som en social varelse hela tiden lever i. Den 

hjälpsökande betraktas inte som någon med ett fel eller en brist i sin förmåga, utan 
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som en person som själv, med eget ansvar har utvecklingsmöjligheter. Man tar heller 

inte som behandlare ansvaret för säkerhetsfrågorna och vidtar ”åtgärder” för att 

skydda den drabbade som ett ”offer” för omständigheterna. Man relaterar till för-

ändringsmöjligheten, istället för att värja sig mot den. Visserligen talar man också i 

”traditionell” kristerapi om krisen som en möjlighet till utveckling, men det är inte 

utveckling som anses som lösningen på ett krisarbete, utan återställande av tidigare 

jämvikt (Fraser, 1998). 

 

Vad säger brukarna? 

En kvalitativ studie av psykiatriska patienters upplevda behov vid akut kris som le-

der till inläggning visar att de har många gemensamma uppfattningar, trots skilda 

situationer och behov. De behöver känna sig säkra och trygga i en lugn omgivning. 

Ett val mellan att vara ifred och att vara tillsammans med andra, stöd, respekt och 

förståelse och möjligheter att få samtala om det som händer är betydelsefullt. Man 

betonar också vikten av bevarad autonomi och att vara delaktig i beslut om behand-

lingen (Agar-Jacomb & Read, 2009). 

 

Sekundär eller ställföreträdande traumatisering av krisbehandlare 

En av de viktiga aspekterna av krisinterventionsarbete är att ge krisbehandlarna en 

möjlighet att sortera och bearbeta sina intryck, till exempel genom debriefing eller 

handledning. Ställföreträdande traumatisering är ett begrepp för att beskriva priset 

för att ”ta in” så mycket av en annan människas krisprocess så att man själv ”drab-

bas” av samma trauma sekundärt. Sådan påverkan är ofta kumulativ och med låg-

tröskelverkan. Man märker inte belastningen förrän den har blivit ett problem i 
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form av utbrändhetskänslor eller liknande (McCann & Pearlman, 1990; Vecchi, 

2009). 

Ställföreträdande trauman ger upphov till reaktioner som kan vara såväl kort- som 

långvariga och ge mer permanenta förändringar i terapeutens inre. Detta betraktas 

som i huvudsak normala reaktioner på traumatiska händelser som förmedlas via ar-

bete med traumatiserade klienter. Visserligen har varje behandlare sina sårbara om-

råden och sina individuella reaktioner, men i huvudsak är behandlarnas reaktioner 

att härleda från patienternas. Behandlare med stort behov av att ha kontroll och att 

kunna styra över sitt liv löper risk att påverkas negativt av patienters känslor av 

maktlöshet. Den som kommer i kris kan uppleva en stark känsla av att ha förlorat 

sin autonomi och sin känsla av personlig frihet. Sådana känslor kan bli en ytterligare 

belastning för krisbehandlaren att bära. Behandlaren som dessutom är bunden av 

konfidentialitet kan få en känsla av att också själv vara mer isolerad och ensam än 

vad som är befogat. (McCann & Pearlman, 1990). 

 

1.5 En tidigare utvärdering och föreliggande studie 

När Samtalsakuten etablerats i april 1997 inleddes en utvärdering av verksamheten 

(Larsson & Hirvonen, 2000). Självrapportdata från hjälpsökande, som informanterna 

kallas, samlades in under tiden september till december 1997 och något senare från 

behandlare, styrgrupp, berörda tjänstemän, politiker och ”kringaktörer” som hänvi-

sade människor till Samtalsakuten.  

I utvärderingen ingår 141 hjälpsökande. De har fyllt i frågeformulär vid samtalsseri-

ens början och ett år efter sista besöket. Av de hjälpsökande är 60 % kvinnor och 40 

% män. 15 % var under 25 år, 69 % mellan 26 och 50 år och 16 % 51 år eller äldre. 
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Informanterna fyllde vid första besöket i Faces Scale, en skala bestående av sju 

stycken stiliserade ansiktsuttryck. Uppgiften var att välja ett ansikte som beskrev in-

formantens aktuella sinnesstämning. 62 % hade kryssat för endera av de två mest 

ledsna ansiktena. Vid andra besöket fylldes Impact of Event Scale i vilket visade att 

mer än 75 % av de hjälpsökande rapporterade en svår eller mycket svår stressreakt-

ion. Det var alltså en förhållandevis belastad grupp som sökte hjälp vid Samtals-

akuten vid verksamhetens start. 

Uppföljningen ett år efter samtalsstart baseras på 34 informanter som då fyllde i 

General Health Questionnaire som ger ett mått på en persons allmänna psykiska 

hälsotillstånd. 41 % hade fortfarande kliniskt betydelsefulla besvär och 44 % ansåg 

sig behöva ytterligare stöd efter sista besöket på Samtalsakuten.  

Under 2010-2011 fördes diskussioner mellan personal vid Samtalsakuten och Per 

Folkesson vid FoU Välfärd Värmland och Karlstads universitet om ett samarbete 

kring ett forsknings- och utvärderingsprojekt av verksamheten vid Samtalsakuten7. 

Så småningom utvidgades samarbetet till att inkludera även Ola Lindgren vid FoU-

enheten Division psykiatri Landstinget i Värmland. En plan för En studie av verkan 

av samtalen vid Samtalsakuten och Krismottagning för män i Karlstad utarbetades gemen-

samt och sändes till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala för etisk granskning 

och prövning. Nämnden godkände ansökan8 vid sitt sammanträde 2011-06-08. 

 

  

                                         

7 Och samtidigt vid Krismottagning för män i Karlstad. I denna rapport redovisas dock endast studien 
vid Samtalsakuten. 
8 Dnr 2011/197. 
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Bakgrund och syfte med föreliggande studie 

Vi citerar ur ansökan om etikprövning: 

Under senare år har olika psykologiska samtalsmetoders evidens diskute-

rats flitigt. Denna diskussion sammanfaller med ökade krav på utvärde-

ring av effekt, nytta och kostnader av såväl metoder som de verksamhet-

er där de tillämpas. Mot bakgrund av dessa samtida diskussioner har 

samtal förts under 2010-2011 mellan Samtalsakuten (SA) och Krismot-

tagningen för män i Karlstad (Kfm) å ena sidan och FoU Välfärd Värm-

land vid Karlstads universitet och FoU-enheten Division psykiatri 

Landstinget i Värmland å den andra, om ett samarbete kring ett forsk-

nings- och utvärderingsprojekt av verksamheten vid SA och Kfm. Denna 

ansökan om etikprövning gäller en studie av verkan av de samtal som 

genomförs vid SA och Kfm. 

Syftet med den planerade studien är att inom ramen för ordinarie verk-

samhet undersöka verkan av de samtal som genomförs där, med så mi-

nimal inverkan på den ordinarie verksamheten som möjligt. 

Resultatet av undersökningen kommer dels att ge möjligheter för med-

arbetarna vid SA och Kfm att få kunskap om i vad mån och inom vilka 

områden deras arbete gör avsedd verkan för klienterna dels att ge allmän 

kunskap om nyttan av en ovanlig och ovanligt lätt tillgänglig stöd och 

samtalsresurs vid sidan av akutpsykiatrins, primärvårdens, socialförvalt-

ningens och frivilligorganisationernas verksamhet. Detta kan ge underlag 

för utveckling av både verksamhetsformer, arbetssätt och samtalsmo-
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deller, såväl i den egna verksamheten som i andra sammanhang och på 

andra orter. (Ansökan om etikprövning, sidan 3-49) 

 

Frågeställningar 

- Gör samtalen vid Samtalsakuten skillnad för klienterna? 

- Får man hjälp med det man sökt för? 

 

  

                                         

9 Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala (www.epn.se): Dnr 2011/197. 
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2 Metod 

2.1 Design 

Undersökningen baseras huvudsakligen på kvantitativa data som samlats in genom 

självskattningsinstrument och frågeformulär. Ansatsen utgår från metodologin för 

single-case-studies (Kazdin, 2011; Petermann & Müller, 2001) som vanligen tilläm-

pas på en eller några få deltagare. I denna undersökning ingår 106 deltagare vilket 

innebär att den är utformad som en upprepad single-case-studie (Yin, 2007). Som en 

följd av detta har insamlade kvantitativa data bearbetats statistiskt framförallt i en-

lighet med en ”within-subjects-design” (Field, 2005). 

Följande data har samlats in: 

1. Bakgrundsdata i samband med att deltagaren tagit en första kontakt med 

Samtalskuten på telefon (Samtalsakutens ordinarie nybesöksblankett). 

2. Före samtalsseriens början för att etablera en baslinjemätning (KASAM-13, 

HAD, Tolv frågor om sömn). 

3. Före varje samtal i samtalsserien för att undersöka trender över tid (HAD, 

Tolv frågor om sömn). 

4. Efter avslutad samtalsserie (Avslutningsformulär, KASAM-13).  

5. Sex månader efter avslutad samtalsserie (Uppföljningsformulär, KASAM-13, 

HAD, Tolv frågor om sömn). 
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2.2 Deltagare och urval 

Alla personer som kontaktade Samtalsakuten mellan den 1 september 2011 och 10 

februari 2012, under 162 dagar, informerades om den pågående studien och tillfrå-

gades om deltagande, sammanlagt 153 personer. Etthundraåtta personer valde att 

delta i studien och underteckna ett informerat samtycke. Det innebär att 45 perso-

ner, 29,4 %, tackade nej till deltagande. En person valde senare att avbryta sitt delta-

gande och en person avbröt genom att övergå till en annan behandlingsform. 

Undersökningsresultatet baserar sig således efter bortfall på 106 deltagare. Urvalet 

betraktas som ett tillfällighetsurval eftersom tidsperioden för insamling av data är ett 

kort och avgränsat tidsavsnitt i Samtalsakutens 15-åriga och pågående verksamhets-

historia. 
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Den sista deltagaren att sända in ett formulär från 6-månadersuppföljningen gjorde 

så den 21 juli 2013. Insamlingen av data pågick således under 689 dagar mellan sep-

tember 2011 och juli 2013. 

77 av de 106 deltagarna var kvinnor (72,6 %) och 29 var män (27,4 %). En något 

större andel av männen (75,9 %) hade barn än kvinnorna (62,3 %). 18 personer (17 

%) hade varit utsatta för våld och 14 (77,8 %) av dessa var kvinnor. Skillnaden i ut-

satthet för våld är signifikant med avseende på kön eftersom en prövning10 av 0-

hypotesen att det inte föreligger någon proportionell skillnad mellan könen i detta 

avseende kunde förkastas då z=2,36, p<0,01 

Medelåldern för kvinnor var 41,0 år (SD=14,88) och något högre för män 42,4 år 

(SD=12,53). Den yngsta deltagaren var 18 år och den äldsta 82 år. Kvartilerna för 

samtliga deltagare är P25=30 år, P50=40,5 år och P75=52 år. 

Diagram 1: Åldersfördelningen för samtliga 106 deltagare/besökare i fyra åldersklasser. 
Dessa åldersklasser överensstämmer med dem som tillämpas i Statens folkhälsoinstituts 
årliga folkhälsoenkät förutom att den yngsta kategorin i denna studie börjar vid 18 år och inte 
vid 16 år. 

                                         

10 Beräknat enligt formeln z = (pk-pm-D)/kvadratroten ur(pk(1-pk)/nk)+(pm(1-pm)/nm). 
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När det gäller ålder så följer de som kontaktar Samtalsakuten en omvänd åldersför-

delning i förhållande till personer med nedsatt psykiskt välbefinnande enligt folk-

hälsoenkäten 2012 genomförd av Statens folkhälsoinstitut. 

Tabell 2: Fördelning av samtliga deltagare i studien vid Samtalsakuten och informanterna 
med nedsatt psykiskt välbefinnande i Statens folkhälsonistituts folkhälsoenkät 2012, på fyra 
åldersklasser.  
 

  

Deltagarna i studien på 
Samtalsakuten 

Informanterna i Folkhäl-
soenkäten 2012 

  
antal % % 

Åldersklasser 18 - 29 år 24 22,6 22 

 
30 - 44 år 37 34,9 19 

 
45 - 64 år 40 37,7 16 

 
65 - 84 år 5 4,7 11 

Total 
 

106 100 
  

Folkhälsoenkäten visar att nedsatt psykiskt välbefinnande minskar för varje ålders-

klass medan andelen besökare vid Samtalsakuten ökar för varje åldersklass till och 

med 64 år. 

 

Hemkommun 

Deltagarna fördelar sig på hemkommun enligt följande: 

Tabell 3: Deltagarnas hemkommun. N=106. Diff = Deltagare/besökare – Förväntat antal del-
tagare/besökare. 
 

Kommun 

Delta-
gare/besök

are 
% deltagare/ 

besökare 
Antal invånare 

31/12 2012 
% invånare 
 

Förväntat antal 
Deltagare/besökare Diff 

Hammarö 8 7,5 15061 12,04 12,76 -4,76 
Forshaga 9 8,5 11311 9,04 9,58 -0,58 
Kil 12 11,3 11782 9,42 9,99 +2,01 
Karlstad 77 72,6 86929 69,5 73,67 +3,33 
Summa 106 100 125083 100 106 0 
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Av tabell 3 kan man se att det finns en viss överrepresentation av deltagare från 

Karlstad och Kil och därmed underrepresentation från Forshaga och särskilt Ham-

marö. Dessa skillnader är dock inte statistiskt signifikanta då χ2(3)=0,50, p>0,05. 

 

Kontaktvägar 

Av de 106 personer som kontaktade Samtalsakuten och deltagit i studien visade sig 

att 71,3 % hade blivit informerade om eller uppmanade att ta kontakt;  

a) av personer i deltagarens närhet som en anhörig, vän, bekant, kollega eller 

chef, 

b) av personer anställda inom hälso- och sjukvården och då framförallt vid en 

vårdcentral men också inom allmänpsykiatrin, BVC eller BUP, 

c) av en person anställd vid en familjerådgivning eller en företagshälsovård. 

28,7 % hade tagit kontakt på eget initiativ och 42,4 % av dessa hade tidigare erfa-

renhet av att ha ”gått på Samtalsakuten”. 6,1 % hade skaffat sig information om 

Samtalsakuten genom Internet. 

 

Sökorsak 

Redovisningen nedan av deltagarnas sökorsak baseras på en tematisk analys (Brown 

& Clarke, 2008; Hayes, 2000) av svaren på denna fråga i Samtalsakutens ordinarie 

Nybesöksblankett. 
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En ”uppkommen situation” 

Deltagarna som kontaktade Samtalsakuten befann sig i en ”uppkommen situation” 

som främst kännetecknades av att den var ohållbar. De hade kommit att uppleva ett 

påtagligt behov av någon annan för att få stöd och hjälp i denna uppkomna situat-

ion, någon att prata med för att få stöd och hjälp att sortera, förhålla sig, förstå och 

begripa för att kunna hantera sin förändrade livssituation på ett meningsfullt sätt. 

”Behöver få komma och prata om hur den uppkomna situationen på-

verkar henne.” 

”Behöver akut samtalsstöd för att få hjälp med att sortera i sina tankar 

och känslor.” 

Deltagarna befann sig i kris och ett existentiellt dilemma som uppkommit antingen 

på grund av enskilda händelser som inträffat relativt nyligen eller på olika sätt ut-

vecklats över längre tid. En i tid närliggande enskild händelse kan ha rubbat tillva-

ron för en person så att han eller hon inte längre kunde hantera sin livssituation på 

egen hand på samma sätt som tidigare. 

”Var med om en trafikolycka för en vecka sedan. Krockade med en älg. 

Trodde sambon var död. Hon var avsvimmad. Klarade sig. Ångest. Pa-

nik. Skuldbelägger sig själv.” 

”Hamnat hos Kronofogden. Skäms över att ha hamnat där. Behöver få 

prata om sin livssituation.” 

”Gått i avtalspension. Nya livssituationen känns alltmer jobbig. Livet 

känns tyngre och tyngre.” 

En annan bakgrund till att en deltagare kontaktade Samtalsakuten kunde vara att 

den uppkomna situationen var ett resultat av en långvarig process.  
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”Vårdnadstvist. Rättegång inom kort. Är sliten och skör. Maktlös.” 

Den personliga historien och erfarenheter tidigare i livet kunde också ha kommit att 

aktualiseras av en föreliggande situation eller närliggande händelse. 

”Har träffat en ny kille men det förflutna har hunnit ikapp. Ångest. Vet 

inte om hennes pojkvän orkar. Klienten är svartsjuk och orkar inte lita 

på sin nya kille. Före detta pojkvän alkoholproblem, destruktiv och 

våldsam. Klienten är utsatt för tidiga övergrepp.” 

Det kan röra sig om traumatiska erfarenheter tidigare i livet som av någon anledning 

återaktiveras och bidrar till en krissituation. 

”Pappa drack under uppväxten. Detta kommer upp nu när NN själv har 

blivit mamma.” 

Att få en diagnos ställd kan ses som en avgränsad händelse, en bestämd tidpunkt när 

en person inser att hon eller han är sjuk.  

”Har fått diagnosen X. Har behov av att få samtala om sin livssituation.” 

En allvarlig sjukdom är ofta ett långdraget förlopp som kan kulminera i en existenti-

ell kris. 

”Maken svårt sjuk. Haft flera strokes. Dessutom flera dödsfall i familjen 

under kort tid. Nu egen nedstämdhet. Tänker mycket på döden och hur 

livet blev. Tappat bort sig.” 

En längre sjukskrivning kan urholka en människas livssammanhang och bidra till en 

kritisk livssituation. 

”Ångestattacker. Hade en stroke i somras. Jobbar halvtid, sjukskriven 

halvtid.” 
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Förhållanden på en arbetsplats liksom arbetslöshet kan ge upphov till en mycket 

problematisk livssituation för många. 

”Panikkänslor. Mår jättedåligt. Ångest. Mycket som härrör ur jobbsituat-

ionen. Destruktivt. Känner sig fången i sin situation.” 

”Låg självkänsla. Arbetslös 1 år. Labilt humör. Känslor av att behöva 

prestera för att ha känsla av att betyda något.” 

Relationsproblem utvecklas vanligen över tid i en relation. 

”Relationsproblem. Har svårt att prata om sig själv och behöver få prata 

om sig själv. Och om hur hon vill ha det.” 

”Relationsbekymmer. Håller på att avsluta en relation och påbörja en 

ny. Behöver få prata om den uppkomna livssituationen.” 

Våld kan vara en enskild händelse och handling men också en långvarig aspekt av 

ett förhållande. 

”Tidigare psykiskt och fysiskt våld i förhållandet (20 år). Tagit ut skils-

mässa från 4,5 års förhållande. Gjort polisanmälan i november 24. Olaga 

hot, ofredande. Nerlagt.” 

Missbruk kan vara en konsekvens av kritiska livsförhållanden men också orsaka kri-

tiska tillstånd i människors liv. 

”Nykter alkoholist. Kommer inte vidare i sitt liv. På väg att ge upp. Ett 

återfall nyligen men det är inte problemet. Behöver få prata om tidigare 

separation och känslor av ensamhet och övergivenhet.” 

”Spelberoende. Behöver få prata om den uppkomna situationen.” 
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Förlust 

Det är uppenbart att de personer som kontaktar Samtalsakuten brottas med sina liv 

när de tar kontakt. Förluster av något slag framträder som ett viktigt tema. Liv, död, 

separationer och ångest gör sig så påminda och påträngande att en person upplever 

ett påtagligt behov av stöd och hjälp med begriplighet, hanterbarhet och struktur i 

sin vardag och därför kontaktar Samtalsakuten, eftersom hon eller han inte har till-

gång till ett sådant stöd i sitt vanliga nätverk eller livssammanhang.  

Ett dödsfall är ju en uppenbar förlust.  

”Maken nyss dött. Tappat livsviljan. Känns svårt.” 

En separation är också en förlust av betydelsefulla relationer som kan vara kritisk på 

många sätt. 

”Separation. Blivit lämnad för ca en månad sedan. Starka krisreaktioner. 

Sömnsvårigheter. Ångest. Vardagen starkt påverkad.” 

Andra exempel på händelser som leder fram till att en person kontaktar Samtals-

akuten för stöd och hjälp är självmord eller självmordsförsök hos anhöriga, att man 

flyttat, avbrutit sina studier eller otrohet. 

”Kaos. Har slängt ut mannen då det visat sig att han varit otrogen med 

en ung kvinna.” 

Dessa enskilda händelser eller ackumulerade processer ger upphov till existentiella 

dilemman och kritiska tillstånd där deltagaren upplever ett påtagligt behov av någon 

annan som kan ge stöd och hjälp så att livssituationen blir mer begriplig och han-

terbar och kommer att hänga samman på ett mer meningsfullt sätt till skillnad från 

det kritiska och kaotiska tillstånd deltagaren kommit att befinna sig i. Det kritiska 
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tillstånd deltagaren befinner sig i är förbundet med ett antal symtom som generellt 

kan sammanfattas som att personen ”mår inte bra”, välbefinnandet är påtagligt på-

verkat. 

”Allmänt, får ingen rätsida på känslor, relationer och familjesituation 

och arbete. Mår inte bra. Vill prata och ventilera sig med någon utom-

stående.” 

 

Ångest, nedstämdhet/depression och andra reaktiva symtom 

Ångest och oro är det mest framträdande symtomatiska fenomenet hos de personer 

som kontaktar Samtalsakuten. Det visar sig både i skälen som anges till att deltagar-

na kontaktar Samtalsakuten och i deltagarnas självskattningar på HAD-formuläret. 

”Nåt är fel. Ångest. Rotlös känsla i livet. Jävla pest och pinakänsla. Be-

höver hjälp att sortera.” 

”Skrämmande. Rädd. Undrar om det är ett verkligt minne. Mår jättedå-

ligt. Hög ångest, 8 på 0-10 graders självupplevd skala.” 

”Rörigt. Gäller jobb och privatliv. Dåligt livsläge. Ångest.” 

Nedstämdhet, depression och sorg är också ett vanligt tillstånd för dem som kontak-

tar Samtalsakuten om än inte lika framträdande som ångest och oro. 

”Har gått igenom en separation för 7 månader sedan och har hamnat i 

en "svacka" som hon har svårt att ta sig ur. Nedstämd.” 

”Stängd. Känns som att ha blivit bestulen på sin framtid. Behöver prata 

med någon.” 
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”Mår dåligt. Sjukskriven sedan en dryg månad. Arbetslös i 12 år. Går på 

aktivitetsstöd. Starkt deprimerad.” 

”Nyligen förlorat sin hustru. Hon dog i november -11. Behöver få sam-

tala och bearbeta sorgen.” 

Exempel på ytterligare symtom eller problem som kan visa sig är aggressivitet, sömn, 

svartsjuka. 

”Märker att hon ändrat sitt sätt att fungera och reagera. Låser sig vid 

tankar, grubblar och fastnar i känslor. Mer aggressiv än tidigare. Blivit 

snäsig och vresig och har inte varit sån tidigare.” 

”Sömnsvårigheter. Ångest. Vardagen starkt påverkad. Sjukskriven nu. 

Koncentrationssvårigheter. Kan inte äta normalt.” 

”Självkänsla, självförtroende, svartsjuka. Synen på sig själv. Svårt att lita 

på människor. Har ett negativt destruktivt beteende.” 

 

Ångest och nedstämdhet/depression 

Ångest och nedstämdhet/depression fördelade sig enligt tabell 4 och 5 vid första 

samtalet på Samtalskuten. 

Tabell 4: Deltagarnas kliniska nivåer för ångest vid första samtalet enligt Zigmond och 
Snaiths (1983) indelning för HAD. N=106. 

 Kvinnor Män Total 
Klinisk nivå n % n % n % 
Inga tecken på ångest (0-7 poäng) 10 13,0 7 24,0 17 16,0 
Milda tecken på ångest (8-10 poäng) 12 15,6 6 20,7 18 17,0 
Klara tecken på ångest (>11 poäng) 55 71,4 16 55,2 71 67,0 
Summa 77  29  106  
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Två tredjedelar av samtliga 106 deltagare visar klara kliniska tecken på förhöjd ångest 

vid första samtalet. En envägs ANOVA visar inga signifikanta skillnader mellan kö-

nen vare sig för ångest (F(1,104)=1,27, p>0,05) eller depression (F(1,104)=0,73, 

p>0,05).  

Tabell 5: Deltagarnas kliniska nivåer för depression vid första samtalet enligt Zigmond och 
Snaiths (1983) indelning för HAD. N=106. 

 Kvinnor Män Total 
Klinisk nivå n % n % n % 
Inga tecken på depression (0-7 poäng) 31 40,3 12 41,4 43 40,6 
Milda tecken på depression (8-10 poäng) 27 35,1 7 24,1 34 32,1 
Klara tecken på depression (>11 poäng) 19 24,7 10 34,5 29 27,4 
Summa 77  29  106  

 

Knappt en tredjedel av deltagarna visade klara kliniska tecken på depression. Den 

depressiva belastningen var uppenbart lägre för deltagarna än ångest vid första sam-

talet. En tydlig skillnad visade sig också mellan ångest och depression genom ett 

paired samples t-test, ångest (M=11,85, SD=4,24) och depression (M=8,38, 

SD=3,84, t(105)=9,36 p<0,01). Ångestsymtom var således mer framträdande än de-

pressiva symtom för dem som kontaktade Samtalsakuten. 

 

Sömn 

Bearbetningen av data insamlade med hjälp av Bäccmans sömnformulär, TolvS, gav 

följande resultat. 

Tabell 6: Deltagarnas sömn vid första besöket på Samtalsakuten. Independent samples t-
test. N=96. 

 Samtliga Kvinnor Män t-test 
 M MD SD M MD SD M MD SD t df Sign 
Sömn (0-9) 5,32 5,5 2,43 5,06 5,0 2,49 6,00 6,0 2,17 1,73 94 p>0,05 
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Inga signifikanta skillnader fanns mellan könen vad avser sömn enligt ett indepen-

dent samples t-test. Inget signifikant samband förelåg mellan ålder och sömn 

(r=0,05, n=96, p>0,05). 

 

Känsla av sammanhang 

De kvinnor som deltagit i studien har generellt lägre värden än män vad avser känsla 

av sammanhang men envägs ANOVA visar att skillnaden mellan könen var signifi-

kant endast för hanterbarhet (F(1,104)=5,41, p<0,05) men vare sig för KASAM-13 

(F(1,104)=2,68, p>0,05), begriplighet (F(1,104)=2,18, p>0,05) eller meningsfullhet 

(F(1,104)=0,05, p>0,05). 

Tabell 7: Central- och spridningsmått för KASAM-13 (1-91) och dess delkomponenter, Be-
griplighet (1-7), Hanterbarhet (1-7) och Meningsfullhet (1-7) för samtliga deltagare och för 
kvinnor och män. N=106. 

 KASAM-13 Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 
 M MD SD M MD SD M MD SD M MD SD 
Samtliga 50,3 50,5 11,92 3,47 3,60 0,99 3,80 3,75 1,02 4,49 4,50 1,29 
Kvinnor 49,1 49 11,28 3,38 3,4 0,93 3,66 3,75 0,94 4,47 4,5 1,25 
Män 53,3 52 13,19 3,70 3,80 1,14 4,17 4,25 1,17 4,53 4,5 1,21 
 

Det föreligger inga signifikanta samband mellan ålder och KASAM-13 och dess del-

komponenter då en korrelationsmatris faller ut enligt tabell 8. 

Tabell 8: Korrelationsmatris för variablerna ålder, kasam-13, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. N=106. 
 
 Kasam-13 Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 
Ålder r = 0,12 

p > 0,05 
r = 0,11 
p > 0,05 

r = 0,14 
p > 0,05 

r = 0,12 
p > 0,05 
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Väntetid 

Väntetid i antal dagar från första kontakt på telefon till första samtal fördelar sig en-

ligt följande; MD = 11 dagar, M = 11,2 dagar, SD = 8,9 dagar, Typvärde = 14 da-

gar, Minimum = 0 dagar och Maximum = 47 dagar. 

Sex personer fick en tid på Samtalsakuten samma dag som kontakten togs, 25 % 

inom fyra dagar och 75 % inom 15 dagar. Inga signifikanta samband finns mellan 

väntetid i antal dagar och kön eftersom ett independent samples t-test visade för 

kvinnor (M=11,57, SD=9,46) och män (M=10,24, SD=7,56, t(103)=0,68 p>0,05) 

eller ålder r=0,122, N=106, p>0,05.  

 

Samtalsseriernas former och ramar 

Fem personer arbetade som samtalsterapeuter vid Samtalskuten under den tid 

undersökningen pågick. De samtalsserier som inleddes med de 106 besökare som 

kontaktade Samtalsakuten under denna tid varierar vad avser antal samtal, samtals-

seriernas utsträckning i tid och huruvida de avslutades inom ramen för en överens-

kommen avslutning eller avbröts utan en sådan.  

Tabell 9: Fördelning av antalet besökare/deltagare i studien, väntetid, antal samtal och antal 
avbrutna samtalsserier på de fem samtalsterapeuterna. 
 

 Antal 
besökare 

Väntetid i 
dagar 

Antal samtal Samtalsseriernas  
utsträckning i tid 

Avbrutna 
samtalsserier 

Samtals- 
terapeut 

 
n 

 
% 

 
MD 

Min- 
max 

 
MD 

Min- 
max 

 
MD 

Min- 
max 

 
n 

 
% 

1 25 23,6 11 0-26 7 1-17 147 0-297 13 52,0 
2 17 16,0 14 1-47 8 1-14 190 0-325 9 52,9 
3 24 22,6 12 0-35 2 1-11 18 0-454 13 54,2 
4 26 24,5 6 1-33 8 1-16 146 0-411 6 23,1 
5 14 13,2 9 1-22 5 1-11 74 0-335 7 50,0 

Totalt 106 100,0 11 0-47 7 1-17 133 0-454 48 45,3 
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Det finns ett signifikant samband mellan samtalsterapeut och väntetid men inte för 

antal samtal, samtalsseriernas utsträckning i tid eller avbrutna samtalsserier. Beräk-

ningar av medelvärdesskillnader med hjälp av envägs ANOVA visade följande, för 

väntetid (F(4,100)=3,31, p<0,05), för antal samtal (F(4,101)=2,32, p>0,05) och för 

samtalsseriens utsträckning i tid (F(4,101)=0,93, p>0,05). En χ2-prövning för fördel-

ningen av avbrutna respektive avslutade11 samtalsserier visade χ2(4)=6,92, p>0,05. 

 

2.3 Powerberäkning 

I samband med ansökan om etikprövning av studien vid Regionala etikprövnings-

nämnden i Uppsala gjordes en beräkning av studiens statistiska styrka (power). Stat-

istisk styrka anger sannolikheten att upptäcka en faktisk skillnad i en population, så 

som studien är utformad.  

Beräkningarna som baserades på Clark-Carter (1997) för en studie med en within-

subject design, med fyra mättillfällen (motsvarande 3 frihetsgrader) och signifikans-

nivån p<0,05, effect size (Eta Square) = 0,1 (acceptabel nivå) och en power på minst 

0,80 enligt Clark-Carter12 gav en minsta sampelstorlek på 25 deltagare. Med bred 

marginal underskrider det deltagarantalet på 106 personer.  

Studier och metaanalyser visar att effektstorlek inom området vanligtvis varierar 

mellan 0,5 och 0,9. För en aktuell översikt se exempelvis Shedler (2010). De flesta 

effektstorlekar som redovisas i denna studie befinner sig i detta intervall. Det talar 

för att den har stor statistisk styrka. 

                                         

11 En avslutad samtalsserie innebär att deltagaren avslutat den inom ramen för en överenskommelse 
med sin samtalsterapeut och därmed även fyllt i avslutningsformulären och ett kuvert med sin adress 
för utskick av formulären för 6-månadersuppföljningen. För de deltagare som inte avslutat på detta 
sätt utan av okänd anledning avbrutit kontakten saknas avslutningsformulär och uppföljningsdata. 
12 Sidan 622, tabell A15.5d. 
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2.4 Metod för insamling av data 

Det empiriska materialet består huvudsakligen av kvantitativa data från fem olika 

själskattningsinstrument och en blankett som personalen vid Samtalsakuten fyller i 

som rutin när någon tar kontakt för att få en tid. Några frågor i nybesöksblanketten, 

Tolv frågor om sömn, Avslutningsformuläret och Uppföljningsformuläret är öppna 

för informanten att avge ett skriftligt svar. 

 

Undersökningsinstrument 

Nybesöksblankett 

I den ordinarie verksamheten vid Samtalsakuten används en nybesöksblankett (bi-

laga 1). Från denna har bakgrundsdata tillförts datamaterialet vad avser kön, ålder, 

kommun, hänvisning, väntetid och sökorsak. 

 

KASAM 13 

Kasam är ett begrepp som står för och är en förkortning av känsla av sammanhang13  

(Antonovsky, 2005; Westlund & Sjöberg, 2010). Vid en sökning i databasen Psych-

INFO i november 2010 med avseende på titel och `sense of coherence´ som sökord 

blev utfallet 494 titlar varav 392 tidskriftsartiklar och 390 i så kallade peer-reviewade 

tidskrifter. Använde man sökordet utan begränsning i samma databas blev utfallet 

                                         

13 `Sense of coherence´, SOC, är den engelskspråkiga motsvarigheten till begreppet kasam. 
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3025 artiklar varav 2531 peer-reviewade. Kasam är således ett begrepp som används 

inom forskningen i mycket hög utsträckning inom en mängd olika områden. 

Flera olika men nära relaterade skattningsformulär tillämpas för att mäta en persons 

känsla av sammanhang. Kasam 13 är det instrument (bilaga 2) som använts i denna 

studie. Informanten skattar sig själv längs en skala med sju svarsalternativ. Den möj-

liga variationsvidden för kasam blir på så sätt 13 – 91. Instrumentet ger information 

om känsla av sammanhang, Kasam, uppbyggt av de tre dimensionerna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

HAD 

The Hospital Anxiety and Depression (HAD) Scale består av sju påståenden (bilaga 

3) som mäter ångest och sju som mäter depressivitet. Skalan konstruerades ursprung-

ligen för att upptäcka patienter med depressions- och ångestbesvär inom somatisk 

sjukvård. Därför registrerar inte skalan somatiska symtom som sömn, smärtor och 

annat som annars är vanliga tecken på depression och ångest. De har fyra svarsalter-

nativ vardera från att informanten instämmer helt till inte alls. Man kan få 0 till 3 

poäng på varje item och således en maximal summa på 21 på vardera skalan. Zig-

mond och Snaith (1983) ger följande gränsvärden som är samma för både ångest 

och depressivitet. 

0-7 poäng:  Inga tecken på ångest eller depressivitet 

8-10 poäng:  Gränsfall 

>11 poäng:  Klara tecken på ångest eller depressivitet 
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Tolv frågor om sömn 

Charlotte Bäccman, Berggren & Norlander (2010) har utarbetat ett självskattningsin-

strument avseende sömn. Det består av tolv ja-och-nej-frågor och har använts i en 

studie av soldater efter att de återvänt till Sverige efter utlandstjänstgöring. En vers-

ion av detta instrument, något redigerad för att passa målgruppen och verksamheten 

i denna studie, har använts (bilaga 4). De nio första frågorna har använts för ett in-

dex, 0-9, som mått på en persons självskattade sömn. 

 

Avslutningsformulär 

I nära samarbete med personal och ledning vid Samtalsakuten utarbetades ett avslu-

tande utvärderingsformulär som bidrar med information till undersökningen (bilaga 

5). Formuläret består av fem stycken VAS-skalor där informanterna uppger i vilken 

utsträckning man fått hjälp med det man sökte för, annat än det man sökte för och i 

vad mån man är nöjd med behandlare och arbetssätt vid SA. Dessutom finns fem 

frågor om samtalen som besvaras med fritext. 

 

Uppföljningsformulär 6 månader 

Vid uppföljningen sex månader efter sista samtalet i samtalsserien har ett uppfölj-

ningsformulär använts som också utarbetats i nära samarbete med personal och led-

ning vid Samtalsakuten (bilaga 6). Formuläret liknar Avslutningsformuläret i struk-

tur och val av frågor men avser förhållanden efter sex månader. 
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2.5 Metod för bearbetning av data 

När det gäller databearbetningen är det en ”within-subjects-design” som varit vägle-

dande. Förutom explorativa dataanalyser och deskriptiv statistik har beräkningar av 

effektstorlek före-efter (Cohen, 1988) genomförts samt multivariata analyser (Field, 

2005) med avseende på de frågeställningar som formulerats för studien. 

Bearbetningen av kvalitativa data i de öppna frågorna har genomförts som en induk-

tiv tematisk analys (Hayes, 2000). Induktiva undersökningar utgår från empiriska 

data med syfte att beskriva och begripliggöra fenomen. Bearbetningen innebär att 

forskaren tar ställning till all information som står att finna det material som samlats 

in. Informationen kodas inledningsvis till ett så kallat prototema som återspeglar 

betydelsen hos den information som hänförs dit. I en andra bearbetning urskiljs och 

definieras särskilt framträdande teman som bildar underlag för en resultatredovis-

ning i form av en tematisk eller begreppslig struktur som beskriver, definierar och 

relaterar de fenomen forskaren funnit i sitt material. 

 

2.6 Etik och etisk prövning 

Vetenskapsrådets forskningsetiska överväganden och etiska kodex så som dessa 

kommer till uttryck dels i dokumentet God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) 

dels på webbplatsen www.codex.vr.se har utgjort etiska riktlinjer för arbetet med 

undersökningen. Kunskapsintressen och integritetsintressen, individskyddskravet 

och forskningskravet ska balanseras genom ”ett reflekterat etiskt förhållningssätt och 

agerande” vad avser genomförandet av en undersökning och former för publicering 

av dess resultat. 
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Den som läser de rekommendationer som presenteras i denna skrift 

upptäcker att mycket av det som sägs kan sammanfattas i några all-

männa regler som alla svarar mot mer generella levnadsregler: 

1. Du ska tala sanning om din forskning. 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina 

studier. 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation 

och arkivering. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. (Vetenskaps-

rådet, 2011, sidan 12). 

Forskaren skall informera forskningspersoner om projektets syfte, deras uppgift i 

projektet, vilka villkor som gäller för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt 

och att man utan förklaring har rätt att avbryta sin medverkan när man så önskar. 

Uppgifter om forskningspersoner skall behandlas konfidentiellt och personuppgifter 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Forskaren skall 

efter att ha gett denna information ge tillfälle för frågor och därefter inhämta skrift-

ligt samtycke från forskningspersonerna (bilaga 7). 

Forskningsplanen för denna studie granskades vid Karlstads universitet av dess 

Forskningsetisk kommitté 2011-04-2614. Vid kommitténs sammanträde beslutades 

att ansökan skulle skickas till Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala där en 

                                         

14 Dnr C2011/266. 
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ansökan om etikprövning behandlades 2011-06-0815 och godkändes ”med villkor 

enligt särskilt uppsatt beslut”. Detta villkor rörde ett tillägg i informationen till del-

tagarna i ansökan.  

                                         

15 Dnr 2011/197. 
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3 Resultat 

Studien utgår från frågeställningarna om samtalen gör skillnad och om deltagarna 

upplever att de fått hjälp med det de sökte kontakt med Samtalsakuten för. Av de 

106 deltagarna i studien är det 58 personer, 54,7 %, som avslutat16 en samtalsserie 

och därmed även fyllt i avslutningsformulären. De visar att dessa 58 deltagare anser 

sig ha fått god hjälp med det de sökte för och generellt är mycket nöjda. 

Tabell 10: Deltagarnas självskattning på de fem VAS-skalorna (0-100) i Avslutningsformulä-
ret (bilaga 5).  

Fråga N MD M Typvärde SD Min Max 
Jag har fått hjälp med det jag sökte för 56 88,5 83,3 95 19,8 0 100 
Även annat har förändrats än det jag sökte för 56 79,0 71,9 78 26,6 7 100 
Jag är nöjd med min behandlare 56 97,0 93,1 100 12,2 29 100 
Jag är nöjd med min behandlares arbetssätt 56 97,0 92,1 100 14,0 30 100 
Jag har blivit väl mottagen vid Samtalsakuten 56 97,5 94,8 100 8,6 46 100 
 

Av de 58 personer som avslutat sin samtalsserie är det 35 personer, 60,3 % (33,0 % 

av samtliga 106 deltagare), som sänt tillbaka formulär från uppföljningen sex måna-

der efter avslutningssamtalet.  

Tabell 11: Deltagarnas självskattning på de två VAS-skalorna (0-100) i 6-
månadersuppföljningen.  

Fråga N MD M Typvärde SD Min Max 
6-m: Jag har fått hjälp med det jag sökte för 35 86,0 80,1 100 23,2 18 100 
6-m: Även annat har förändrats än det jag sökte för 34 76,0 64,6 78 29,8 5 100 
 

Självskattningarna sex månader efter avslutningen avseende ”fått hjälp” och om 

”annat har förändrats” är lägre men inte signifikant. Ett paired samples t-test visar 

                                         

16 En avslutad samtalsserie innebär att deltagaren avslutat den inom ramen för en ömsesidig överens-
kommelse med sin samtalsterapeut och därmed även fyllt i avslutningsformulären och ett kuvert med 
sin adress för utskick av formulären för 6-månadersuppföljningen. För de deltagare som inte avslutat 
på detta sätt utan av okänd anledning avbrutit kontakten saknas avslutningsformulär och uppföljnings-
data. 
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för ”hjälp”, vid avslut (M=86,0, SD=16,6) och vid 6-månadersuppföljning (M=79,5, 

SD=23,6, t(32)=1,88 p>0,05) och för ”annat” vid avslut (M=71,0, SD=29,1) och vid 

6-månadersuppföljning (M=63,7, SD=30,0, t(31)=1,23 p>0,05). 

 

3.1 Deltagarnas uppfattning om vad som varit verksamt 

En tematisk analys (Brown & Clarke, 2008; Hayes, 2000) av svaren på de fem öppna 

frågorna17 i Avslutningsformuläret och de två i formuläret för sexmånadersuppfölj-

ningen visar att det som deltagarna framhåller tydligast som hjälpsamt med samta-

len i samtalsserien var möjligheten ”att få prata helt öppet” och ”om allt” som delta-

garen haft behov av att sätta ord på. 

Att få prata helt öppet med en annan människa och känna att inget är 

fel att prata om.  

Att få säga det jag behövt få säga. 

Kunna prata om ”allt”. 

Samtalsterapeuternas bemötande och förhållningssätt har en grundläggande bety-

delse för deltagarens tillit och möjlighet att öppna sig för att prata fritt om allt.  

Att ha fått ”tömt & rensat ryggsäcken” utan att bli avbruten eller ifråga-

satt. 

Att ha någon som lyssnar utan att bli illa berörd.  

                                         

17 49 personer av 58 som fyllt i Avslutningsformuläret har också svarat på alla, någon eller några av de 
fem öppna frågorna: Vad har hjälpt dig mest? Vad har inte varit till hjälp? Är det något med mottagan-
det på Samtalsakuten som du skulle ha velat var annorlunda; vad? Är det något med själva samtalen 
på Samtalsakuten som du skulle ha velat var annorlunda; vad? Övriga synpunkter. 30 av 34 personer 
som fyllt i formuläret för Sexmånadersuppföljningen har också svarat på frågan Vad har hjälpt dig 
mest? och Övriga synpunkter. Det är dessa 49 + 34 svar som den tematiska analysen baseras på. 
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Vikten framhävs av att den som bemöter, lyssnar, stödjer och bekräftar är en utom-

stående person som inte känner deltagaren. 

Att få prata med någon utomstående som inte har några tidigare erfa-

renheter av vem jag är. 

Det framstår som att den utomstående och villkorslöst lyssnande professionella per-

sonen förskjuter tyngdpunkten eller fokus i ”den uppkomna situationen” och ger en 

rörelseriktning i deltagarens/besökarens värld och sammanhang och genom detta 

bidrar till att deltagaren kan öppna sig för ”nya synvinklar”, ”andra perspektiv” och 

”insikt”. Detta är ord som ofta förekommer i svaren för att beskriva vad som varit 

till hjälp. Dessa begrepp har med seende att göra och en verksam aspekt av det sam-

talen ger en deltagare när det är hjälpsamt är uppenbarligen ett annat sätt att se. Att 

se på sig själv, den ”uppkomna situationen” och det sammanhang deltagaren befin-

ner sig i ur ”en annan synvinkel” framstår som centralt i det som varit till hjälp. 

Samtalen har gett mig ett nytt perspektiv på mig själv och mitt liv. 

Många aha-upplevelser. Både nya och gamla egenskaper hos mig själv 

har belysts bakifrån på något sätt.  

Att se saker från en annan synvinkel. 

Att se på saker med andra ögon. 

Insikt. 

Insikt, att se ur ett nytt perspektiv, tycks höra samman med en omorganisering, en 

ny struktur eller ordning på tankar, känslor, erfarenheter, minnen, upplevelser som 

blir välgörande. Genom att få möjligheten att se och ”bena isär” och ordna ”saker 

och ting” så att de kommer på rätt plats, framträder de i ett nytt ljus.  

Det har hjälpt mig att bena isär lite saker. 



 82 

Jag har fått ställa upp saker och ting i ordning så att säga. 

Ett nytt perspektiv, en ny struktur på ”saker och ting” och ”insikt” tycks leda till en 

förnyad förmåga att hantera sin situation och sitt livssammanhang på ett mer rat-

ionellt och funktionellt sätt. 

Det som har hänt har hänt och påverkat en men nu är nu och man kan 

hantera saker och ting bättre och annorlunda med hjälp av samtalen jag 

haft. 

Fått all hjälp till självhjälp jag kan önska mig! 

Insikten består att det är ändå jag själv som måste ta mig ur ”det” själv. 

Vissa aspekter av faktiska ramar eller villkoren för verksamheten vid Samtalsakuten 

har påpekats som viktiga som tillgängligheten, att man får träffa samma terapeut 

varje gång och kontinuiteten i samtalen. 

Samtalsakuten gör oerhörd nytta just för att man kan få omedelbar 

hjälp, inte vänta upp till 8 månader. 

Samtalsakuten är väldigt bra, det går snabbt att få hjälp om man jämför 

med tex psyk och VC. Det är även billigt så att alla kan få hjälp. 

Bra att man varje gång fick träffa en och samma terapeut. 

Samtal med kontinuitet. 

Det förekommer trots alla positiva omdömen vissa kritiska synpunkter i svaren. De 

vanligaste handlar om bristen på konkreta tips eller förslag på lösningar på olika 

problem, att tio samtal är för få, men också att det var för lång tid mellan samtalen. 

Ibland har jag saknat konkreta tips. Typ om det känns så, gör så här. 
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Svårt hitta lösningar. 

Att man fick gå hit fler än 10 ggr. 

Hade varit önskvärt med kortare tid mellan själva samtalen. Kanske en 

vecka, max 2. 

Några få personer framför kritiska synpunkter på behandlingsmodellen. 

Jag kände inte att jag fick något konkret att jobba mot. Jag blev lyssnad 

på men kände inte alltid att jag blev ”utmanad”. Vet inte hur jag ska ut-

trycka det. Kändes som om det mest ”lyssnades” utan att det blev något 

mer av det. Jag bad om råd vart jag kunde gå vidare då det blev mycket 

skrap på ytan. Slutade med att det inte gav mig någonting. Men det är ju 

en samtalsakut så jag förstår varför. En bra början dock för att sedan gå 

vidare som jag gör nu. 

Kanske skulle jag behöva lite ”tuffare” behandling. 

Att med kort varsel få tid för att kunna uttrycka sig fritt med sina egna ord i samtal 

med en utomstående person som tar emot, lyssnar och förstår utan att avbryta eller 

bli illa berörd och som med sitt stöd, sin bekräftelse, sina kommentarer och sina 

frågor gör det möjligt för en deltagare att öppna sig och se sig själv, sin situation och 

sitt livssammanhang på ett nytt sätt, ur en ”ny synvinkel” så det blir möjligt att 

”möblera om” det som blivit synligt till en mer begriplig, hanterbar och meningsfull 

ordning, är i sammanfattning det deltagarna uppfattar som hjälpsamt. Det är detta 

samtalsterapeuterna lyckas med på Samtalsakuten och som är verksamt, enligt delta-

garna själva. Det vill säga den stora majoriteten av de personer som fullföljt en sam-

talsserie till en överenskommen avslutning. Vilka erfarenheter, upplevelser och tan-

kar de 48 deltagare har som avbrutit sin samtalsserie vet vi inte. 
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Samtalsakutens verksamhet och arbetsmodell framstår tydligt som hjälpsam för 

många, men inte för alla. Kritiska synpunkter bland svaren på vad som inte varit till 

hjälp eller om deltagaren velat ha något annorlunda, är visserligen mycket få, men 

de finns, och det är många, 45,3 %, som avbryter kontakten, vanligtvis efter ett eller 

två samtal. 

 

3.2 Studiens huvudvariabler 

Ångest, nedstämdhet/depression och sömn är särskilt framträdande vid kristillstånd 

och tillsammans med känsla av sammanhang huvudvariabler i undersökningen. 

 

Ångest 

Procentandelen deltagare med klara kliniska tecken på ångest sjunker från 67,0 % 

vid första samtalet, till 31,3 % vid sista samtalet och till 17,6 % vid sexmånadersupp-

följningen.  

Tabell 12: Deltagarnas kliniska nivåer för ångest vid första och sista samtalet och vid sexmå-
nadersuppföljningen enligt Zigmond och Snaiths (1983) indelning för HAD.  

  Första samtalet Sista samtalet Sexmånadersuppföljning 

Klinisk nivå n % n % n % 
Inga tecken på ångest (0-7 poäng) 17 16,0 36 45,0 22 64,7 

Milda tecken på ångest (8-10 poäng) 18 17,0 19 23,8 6 17,6 

Klara tecken på ångest (>11 poäng) 71 67,0 25 31,3 6 17,6 

Summa 106 100 80 100 34 100 

 

Deltagarnas ångestnivå sjunker således kontinuerligt, men bilden är komplex. Av 

diagram 2 nedan framgår att den genomsnittliga ångestnivån sjunker från första 
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samtalet i en samtalsserie till det sjunde. Från och med åttonde samtalet är bilden 

svårtolkad. Ångestnivåerna stiger och skiljer sig markant för olika kategorier. En del 

av en förklaring är att antalet personer blir allt färre för varje samtal, från 106 delta-

gare vid samtal 1, till 56 deltagare vid samtal 7, 29 deltagare vid samtal 10 och en 

enda deltagare som genomfört 17 samtal i sin samtalsserie. Det betyder att central- 

och spridningsmått blir alltmer känsliga för slumpvariationer för varje samtal18. 

 

Diagram 2: Genomsnittliga mätvärden för ångest (0-21) för samtliga samtal. Gränsvärde 1: 
Värdet 8 skiljer mellan inga kliniska tecken på ångest och milda tecken. Gränsvärde 2: Vär-
det 11 skiljer mellan milda tecken och klara tecken på ångest (Zigmond & Snaith, 1983). 

 

Nedstämdhet/depression 

När det gäller nedstämdhet/depressivitet är det 27,4 % av deltagarna som vid första 

samtalet skattar den så att den motsvarar kategorin klara kliniska tecken på depress-

ion vid det första samtalet. Andelen sjunker till 15,5 % vid sista samtalet och till 5,9 

% vid sexmånadersuppföljningen. 
                                         

18 Vid sexmånadersuppföljningen är värdet i diagrammet beräknat på 35 informanter. 
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Tabell 13: Deltagarnas kliniska nivåer för depression vid första och sista samtalet och sex-
månadersuppföljningen enligt Zigmond och Snaiths (1983) indelning för HAD. N=106. 

  Första samtalet Sista samtalet Sexmånadersuppföljningen 

Klinisk nivå n % n % n % 
Inga tecken på depression (0-7 poäng) 43 40,6 57 67,9 29 85,3 

Milda tecken på depression (8-10 poäng) 34 32,1 14 16,7 3 8,8 

Klara tecken på depression (>11 poäng) 29 27,4 13 15,5 2 5,9 

Summa 106 100 84 100 34 100 

 

Den samlade bilden är komplex på samma sätt som för ångest. 

 

Diagram 3: Genomsnittliga mätvärden för depression (0-21) för samtliga samtal. Gränsvärde 
1: Värdet 8 skiljer mellan inga kliniska tecken på depression och milda tecken. Gränsvärde 2: 
11 skiljer mellan milda tecken och klara tecken på depression (Zigmond & Snaith, 1983). 
 

Sömnsvårigheter 

Bilden av förändringen av deltagarnas sömn motsvarar den för ångest och ned-

stämdhet/depression. De minskar för varje samtal fram till det sjunde. Därefter är 

kurvan generellt svårtolkad på samma sätt och av samma skäl. 
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Diagram 4: Genomsnittliga mätvärden för sömn (0 – 9) enligt Bäccmans sömnformulär för 
samtliga samtal. 

 

Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang förbättras kontinuerlig från första samtalet, till avslutande 

samtal och till sexmånadersuppföljningen. 

Diagram 5: Genomsnittliga mätvärden för KASAM-13 (13-91). 
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Samband mellan studiens huvudvariabler 

En korrelationsmatris visar signifikanta samband mellan samtliga huvudvariabler vid 

första samtalet. De deltagare som har hög ångest har således också en förhöjd ned-

stämdhets-/depressionsnivå, större sömn och lägre känsla av sammanhang. 

Tabell 14: Korrelationsmatris i SPSS-format för sambanden mellan de fyra huvudvariablerna 
vid första samtalet i en samtalsserie. r = Pearson. 

 KASAM Ångest Depression Sömn 

KASAM r 1 -0,52** -0,54** -,035** 
N 106 106 106 96 

Ångest r -0,52** 1 0,56** 0,41** 
N 106 106 106 96 

Depression r -0,54** 0,56** 1 0,43** 
N 106 106 106 96 

Sömn r -0,35** 0,41** 0,43** 1 
N 96 96 96 96 

** = p<0,01. 

Även om det finns ett signifikant samband mellan ångest och depression (r=0,56, 

p<0,01) finns också en generell signifikant skillnad som innebär att ångest är ett mer 

framträdande kännetecken än nedstämdhet/depression, när en person kontaktar 

Samtalskuten. Denna skillnad föreligger generellt genom alla samtalsserier, vid sista 

samtalet och vid 6-månadersuppföljningen. 

Tabell 15: Jämförelse mellan ångest och depression vid första och sista samtalet i en sam-
talsserie och vid 6-månadersuppföljningen. Paired samples t-test.  

  Ångest Depression t-test 
Samtal i samtalsserien M SD M SD t df Sign 
Första samtalet 11,9 4,24 8,4 3,84 9,36 105 p<0,01 

Sista samtalet 8,7 4,42 5,9 4,09 7,40 79 p<0,01 

6-månadersuppföljningen 6,3 3,31 4,2 3,33 3,49 32 p<0,01 
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3.3 Samtalsseriernas omfattning 

Ramfaktorer anses traditionellt vara en viktig konkret aspekt av eller referensram för 

ett behandlings- och samarbete som bygger på samtal. Det vill säga när, var och hur 

parterna ska träffas för att genomföra de samtal man kommit överens om och hur 

länge, hur ofta, hur återbud hanteras, när, hur och hur mycket besökaren ska betala 

och så vidare. 

 

Antal samtal 

Antalet samtal i en samtalsserie visar sig variera och även tidsintervallen mellan dem 

liksom tiden från första till sista samtalet. Det totala antalet samtal som genomförts 

av de fem samtalsterapeuterna vid Samtalsakuten med samtliga 106 deltagare i stu-

dien mellan den 7 september 2011 och den 21 januari 2013 är 655 samtal, vilket ger 

ett medelvärde på 6,18 samtal/besökare med en spridning på 3,97 samtal och en 

variationsvidd på 1 – 17 samtal.  

Tabell 16: Central- och spridningsmått för antal samtal fördelat på olika kategorier av delta-
gare/besökare.  

 N M MD Typvärde SD Variationsvidd 
Samtliga 106 6,18 7 1 3,97 1 - 17 
Kvinnor 77 6,48 7 10 4,12 1 - 17 
Män 29 5,38 6 7 3,49 1 - 11 
Avslutade samtalsserier 58 8,48 9 10 2,84 3 – 16 
Avbrutna samtalsserier 48 3,40 2 1 3,31 1 - 17 
 

En envägs ANOVA visar ingen signifikant skillnad mellan könen vad avser antalet 

samtal i en samtalsserie F(1,104) = 1,63, p>0,05. Däremot föreligger en påtaglig 

skillnad, vilket i någon mening kan vara självklart, mellan de 58 personer, 54,7 %, 

som avslutat sina samtalsserier och de 48 personer, 45,3 %, som avbrutit dem. Ett 

independent samples t-test visar en signifikant skillnad mellan de 58 delta-
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gare/besökare som avslutat (M=8,48, SD=2,84) och de 48 som avbrutit sina samtals-

serier (M=3,40, SD=3,31, t(104)=8,52 p<0,01).  

Diagram 6: Fördelning av antalet samtal i en samtalsserie på kategorierna avslutade respek-
tive avbrutna samtalsserier. 

 

Graferna i diagram 6 antyder att det kan föreligga fyra kategorier av delta-

gare/besökare, de som behöver 3-5 samtal, de som behöver 6-8, de som behöver 9-

11 och de som behöver 12 samtal eller fler för att få den hjälp och det stöd de be-

höver. Båda kurvorna tycks följa ett sådant mönster. 

 

Samtalsseriernas utsträckning i tid 

I genomsnitt ökar antalet dagar mellan samtalen för varje samtal i en samtalsserie. 

Ökningen är kontinuerlig fram till det 7:e samtalet varefter en påtaglig spridning 

visar sig. Den fortsätter öka kontinuerligt för dem som genomför en avslutning, pla-

nar ut kvinnor, ökar brant för män och minskar påtagligt för dem som avbryter.  

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  
20	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	  

Avslutade	  samtalsserier	   Abrutna	  samtalsserier	  



 91 

Av diagram 7 kan man utläsa att samtliga män avslutat sina samtalsserier efter 11 

samtal. 9 kvinnor har fler samtal i sin samtalsserie än 10 samtal. En envägs ANOVA 

visar ingen signifikant skillnad mellan antalet samtal och utsatthet för våld så som 

detta framgår av sökorsak, F(1,104)=0,08, p>0,05). 

 

Diagram 7: Tidsintervallet (medelvärde) i dagar mellan varje samtal i en samtalsserie.  
 

Tabell 17: Central- och spridningsmått för en hel samtalsserie i antal dagar mellan första och 
sista samtalet fördelat på olika kategorier av deltagare/besökare.  

 Antal M MD Typvärde SD Variationsvidd 
Samtliga 106 127,1 133 - 106,8 0 - 454 
Kvinnor 77 134,8 150 - 107,6 0 - 454 
Män 29 106,9 71 - 103,8 0 - 335 
Avslutade samtalsserier 58 187,9 176 - 85,8 45 – 454 
Avbrutna samtalsserier 48 53,7 15 0 80,5 0 - 297 
 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

50	  

1	  -‐	  2	   2	  -‐	  3	   3	  -‐	  4	   4	  -‐	  5	   5	  -‐	  6	   6	  -‐	  7	   7	  -‐	  8	   8	  -‐	  9	   9	  -‐	  10	   10	  -‐	  11	  11	  -‐	  12	  12	  -‐	  13	  13	  -‐	  14	  14	  -‐	  15	  15	  -‐	  16	  16	  -‐	  17	  

Samtliga	   Avslutade	   Avbrutna	   Kvinnor	   Män	  



 92 

Det föreligger en skillnad mellan könen vad avser samtalsseriernas längd. Den är 

dock inte är signifikant då ett independent samples t-test visar för kvinnor 

(M=134,78, SD=107,55) och män (M=106,86, SD=103,76, t(104)=1,203 p>0,05). 

 

3.4 Samtalens verkan 

I en av studiens båda frågeställningar ställs frågan om samtalen vid Samtalsakuten 

gör skillnad för klienterna. Resultaten av repeated-measures ANOVA av studiens 

huvudvariabler för de 35 personer som fullföljt sina samtalsserier och även sänt till-

baka 6-månadersdata redovisas i följande tabell.  

Tabell 18: Repeated measures ANOVA: Första samtalet - Avslutningssamtalet - 6-
månadersuppföljningen för ångest, depression, sömn och KASAM. 

      Modelleffekt Kontraster (repeated) 

 W19 Sfäricitet  Första - Avslut r120 Avslut - 6 månader r2 

Ångest 0,92 Antas F(2, 62)=17,29, p<0,01 F(1, 31)=16,89, p<0,01 0,59 F(1, 31)=1,35, p>0,05 0,20 
Depression 0,79 ε=0,82721 F(1,65, 52,94)=20,34 p<0,01 F(1, 32)=22,52, p<0,01 0,64 F(1, 32)=0,93, p>0,05 0,17 
Sömn 0,88 Antas F(2, 52)=19,57, p<0,01 F(1, 26)=22,22, p<0,01 0,68 F(1, 26)=0,01, p>0,05 0,02 
KASAM 0,84 Antas F(2, 66)=17,64, p<0,01 F(1, 33)=14,60, p<0,01 0,55 F(1, 33)=5,24, p<0,05 0,37 

 

Analysen visar att behandlingsmodellen gör signifikant skillnad med hög effektstor-

lek (r1) för varje variabel. Kontrasterna visar att dessa effekter framförallt äger rum 

under den tid samtalsserien pågår. Effekterna av samtalen är låg efter avslutningen 

av samtalsserierna (r2). Detta visar att den samtalsmodell som tillämpas vid Samtals-

akuten, samtalsstöd i kris, gör skillnad med god verkan för deltagarna/besökarna. 

 

                                         

19 Mauchley´s W (Field, 2005). 
20 r: Effektstorlek för kontraster enligt Field (2005, sid 453). r1 = effekt första – sista samtalet. r2 = 
effekt avslutande samtal – sex månader efter. 
21 Greenhouse-Geisser correction. 
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Avslutade respektive avbrutna samtalsserier 

Av de 106 deltagarna i studien är det 58 personer, 54,7 %, som fullföljt en samtalsse-

rie. Det vill säga att de avslutat den inom ramen för en överenskommelse med sin 

samtalsterapeut och därmed även fyllt i avslutningsformulären. Således är det 48 

personer, 45,3 %, som av okänd anledning avbrutit kontakten. Av diagram 6 på si-

dan 90 går det att utläsa att 19 av dessa 48 personer avbrutit kontakten efter första 

och enda samtalet och ytterligare 10 personer efter andra samtalet. Det innebär att 

mer än var fjärde person, 27,4 %, av dem som kontaktar Samtalsakuten, avbryter 

kontakten efter första eller andra samtalet. Avbrott är således ett omfattande feno-

men.  

Envägs ANOVA visar inga signifikanta skillnader i initiala värden för huvudvariab-

lerna mellan dem som avslutat en samtalsserie och dem som avbrutit. 

Tabell 19: Envägs ANOVA med avseende på ångest, depression, sömn och KASAM, för 
dem som fullföljt och avslutat sina samtalsserier och dem som avbrutit dem vid första och 
sista samtalen.  

Variabel Första samtalet Sista samtalet 
Ångest F(1,104)=1,27, p>0,05 F(1,78)=12,48, p<0,01 
Depression F(1,104)=0,04, p>0,05 F(1,82)=10,89, p<0,01 
Sömn F(1,94)=2,77, p>0,05 F(1,74)=10,61 p<0,01 
KASAM F(1,104)=0,20, p>0,05 22 

 

Inför första samtalet föreligger således inga signifikanta skillnader vad avser studiens 

huvudvariabler mellan de personer som fullföljer och avslutar en samtalsserie och 

dem som av okänd anledning avbryter den. Vid sista samtalet däremot föreligger 

mycket signifikanta skillnader. 

                                         

22 Ett andra KASAM-värde saknas för dem som avbrutit vilket omöjliggör en sådan jämförelse för 
denna variabel. 
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Det föreligger även påtagliga skillnader i effektstorlek från första till sista samtalet 

mellan dem som avslutat och dem som avbrutit sina samtalsserier, vilket framgår av 

följande tabell. 

Tabell 20: Effektstorlekar från första till sista samtalet i en samtalsserie för dem som avslutat 
respektive avbrutit sina samtalsserier. Cohens d: Small; 0,2<d<0,5; Medium; 0,5<d<0,8; 
Large; d>0,8 (Cohen, 1988). 

 M1 SD1 M2 SD2 Cohens d Storlek 

Ångest       

Avslutat 11,43 3,77 7,56 3,72 1,02 Large 

Avbrutit 12,35 4,72 11,04 4,89 0,27 Small 

Depression       

Avslutat 8,31 3,99 5,14 3,44 0,84 Large 

Avbrutit 8,46 3,68 8,19 4,87 0,06 - 

Sömn       

Avslutat 4,96 2,32 2,94 2,54 0,82 Large 

Avbrutit 5,79 2,63 4,96 2,63 0,30 Small 

 

Samtalsstöd i kris, den arbetsmodell som tillämpas vid Samtalsakuten i Karlstad, har 

således god verkan för de personer vars samtalsserier har en tydlig ram när det gäller 

avslutningen av dem. 
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4 Diskussion 

De personer som söker kontakt med Samtalsakuten gör det i en ”uppkommen” situ-

ation som främst kännetecknas av att den upplevs som ohållbar, som kritisk, vilket 

leder fram till ett behov av stöd och hjälp och initiativet att ta kontakt med Samtals-

akuten. Två tredjedelar av dem som söker kontakt visar tydliga kliniska tecken på 

förhöjd ångest vid första samtalet och knappt en tredjedel på en förhöjd depress-

ionsnivå (Zigmond & Snaiths, 1983). Förhöjd ångest är således ett tydligare inslag i 

det tillstånd en besökare befinner sig när hon eller han kontaktar Samtalsakuten, än 

nedstämdhet/depressivitet. 

Huvudresultatet av vår studie är att ”samtalsstöd i kris”, den arbetsmodell som till-

lämpas vid Samtalsakuten, gör skillnad för besökarna vad avser ångest, nedstämd-

het/depression, sömn och känsla av sammanhang. Den huvudsakliga effekten äger 

rum under den tid samtalsserien pågår och den är bestående sex månader efter sista 

samtalet, med större skillnad och effekt för dem som fullföljer23 och avslutar en sam-

talsserie än för dem som avbryter24.  

Besökarna anser sig ha fått god hjälp med det de sökte kontakt för och även med 

annat än det de sökte för. De är nöjda med sina samtalsterapeuter och deras arbets-

sätt och anser att de blivit väl mottagna. Som särskilt verksamt i den process som 

gör skillnad framhåller besökarna möjligheten att få prata helt öppet om allt med en 

utomstående professionell person. Det bidrar till ett nytt sätt att se, organisera, be-

gripa och hantera sin vardag och det livssammanhang besökaren befinner sig i. 

I praktikbaserad samtalsforskning börjar det bli vanligt att beräkna så kallade 

benchmarks eller riktvärden för olika parametrar i samtalsbehandling (Barkham, 

                                         

23 Deltagare/besökare som avslutar sin samtalsserie genom en överenskommelse med sin samtalste-
rapeut att det är dags att avsluta. 
24 För dem som avbrutit finns inga data sex månader senare. 
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Hardy, & Mellor-Clark, 2010). Tanken är att jämförelser med andra mottagningar, 

med liknande patientgrupper, kan motsvara jämförelser med klienter i en kontroll-

grupp. Det finns aktuella forskningsresultat från studier av stödsamtal inom svensk 

primärvård (Holmqvist & Foldemo, 2013) som kan vara av värde som jämförelse 

med denna studie25. Effekten26 av stödsamtal i nämnda primärvårdsstudie var för 

symtomförbättring d = 0,98 och för krisintervention var d = 1,33 (Cohen, 1988). I 

studien vid Samtalsakuten varierar effektstorleken d för ångest, depression och sömn 

för dem som avslutat mellan 1,02 och 0,82 och för dem som avbrutit mellan 0,06 

och 0,30. Effekten av samtalen är alltså något lägre för dem som avslutat men myck-

et lägre för dem som avbrutit vid en jämförelses med primärvårdsmaterialet. Det kan 

finnas flera möjliga förklaringar till detta. Det kan vara så att patientgrupperna inte 

är jämförbara. Behandlarnas kompetenser kan skilja sig åt, liksom mottagningarnas 

organisation och förutsättningar för samtalsbehandling. I primärvårdsstudien har 

patienternas symtom mätts med andra formulär än vid Samtalsakuten, vilket också 

kan spela roll för jämförelsen. Vi antar trots detta att de båda samtalskontexterna, 

deras målgrupper och studiens utformning liknar varandra tillräckligt för att en jäm-

förelse skall vara intressant. 

 

4.1 Verkan av samtalen eller spontanåterhämtning? 

Krisförlopp kännetecknas av en viss grad av spontanåterhämtning. De flesta männi-

skor tar sig igenom kritiska händelser och situationer som uppstår i livet utan stöd 

och hjälp från professionella. Det gör att den metodologiska stötestenen i denna 

studie är frågan om de signifikanta skillnader och höga effekter som visar sig mellan 

                                         

25 Samtalsakuten är ingen primärvårdsmottagning men vi antar att dess besökare kan sägas motsvara 
de av primärvårdens patienter som får samtalsstöd. 
26 Beräknat som Cohens d; 0,2 < d < 0,5 = liten effekt; 0,5 < d < 0,8 = medium effekt och d > 0,8 = stor 
effekt (Cohen, 1988). 
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före och efter samtalsserien, framförallt för dem som genomför och avslutar en så-

dan enligt ovan, är ett utryck för spontanåterhämtning eller en verkan av samtalen. 

Detta är en klassisk metodologisk problematik vid studier av utvecklingsprocesser 

över tid. När det är möjligt hanteras denna problematik ofta genom en experimen-

tell design som rymmer en eller flera experiment- och kontrollgrupper där deltagar-

na fördelas slumpmässigt på de båda kategorierna för jämförelse och säkrare slutsat-

ser om orsak och verkan. I denna studie har inte detta varit möjligt av etiska skäl. 

Det var inte etiskt försvarbart och dessutom i strid med Samtalsakutens uppdrag att 

hänföra personer som sökte stöd och hjälp till en kontrollgrupp utan att få del av de 

resurser de sökte, under en så lång tid som studien pågick. 

Det metodologiska alternativ till kontrollgrupper som tillämpats i denna studie ut-

går från metodologin för single-case-studies (Kazdin, 2011; Petermann & Müller, 

2001), i detta fall en upprepad single-case-studie (Yin, 2007). En sådan design gör 

det möjligt att jämföra den utveckling som äger rum under ett tidsintervall när en 

oberoende variabel påverkar beroende variabler med ett tidsintervall när ingen sådan 

påverkan äger rum. I detta fall den utveckling vad avser ångest, depressivitet, sömn 

och känsla av sammanhang som äger rum under samtalsserien med utvecklingen 

under sex månader efter det avslutande samtalet. 

De analyser som genomförts med avseende på studiens huvudvariabler ångest, ned-

stämdhet/depressivitet, sömn och känsla av sammanhang visar en mycket signifi-

kant modelleffekt och genom de så kallade kontrasterna att denna effekt framförallt 

äger rum under den tid samtalsserien pågår. Detta är ett argument baserat på kvanti-

tativa data som talar för att den samtalsmodell som tillämpas vid Samtalsakuten, 

samtalsstöd i kris, har god verkan för deltagarna/besökarna. 

Det finns också argument att hämta i deltagarnas egna utvärderande skattningar och 

utsagor när det gäller hjälp, bemötande, arbetssätt och vad som varit hjälpsamt. Ut-
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värderingsvariablerna visar mycket höga median- och medelvärden och relativt låg 

spridning i svaren. Vi kan konstatera att deltagarna/besökarna anser sig ha fått god 

hjälp med det de sökte för och generellt är mycket nöjda. Informanternas svar på 

frågorna om vad som varit till hjälp har en hög grad av samstämmighet och visar att 

de själva upplever en god verkan av samtalen. Vår slutsats blir att det finns överty-

gande argument för att ”samtalsstöd i kris” gör skillnad för dem som kontaktar Sam-

talsakuten. 

 

4.2 Insikt, omorganisering, integration och förnyande erfarenhet 

När de som avslutat sina samtalsserier tillfrågades om vad de själva ansåg har varit 

hjälpsamt för dem i kontakten med Samtalsakuten framhåller de att samtalsserien 

varit en möjlighet att få prata helt öppet om allt och att kunna sätta ord på det som 

rör sig inombords. Samtalsbehandlarnas bemötande och förhållningssätt har bety-

delse för deltagarens tillit och möjlighet att kunna prata fritt om allt. Det var viktigt 

att inte bli avbruten eller ifrågasatt och att ha någon som lyssnar utan att bli illa be-

rörd. De uppger också att det varit viktigt att prata med en utomstående, vilket styr-

ker antagandet att detta är personer där de naturliga nätverken inte varit tillräckliga 

för att utgöra krisstöd. Den utomstående och villkorslöst lyssnande professionella 

personen öppnar möjligheter för nya synvinklar, andra perspektiv och insikt. Det är 

ord som ofta används för att beskriva vad som varit till hjälp. Ord som har med se-

ende och synlighet att göra. Både den som ser och det som betraktas kan byta skep-

nad i ljuset av nya perspektiv. Vid sidan av alla visuellt förankrade svar finns också 

ett rumsligt tema som handlar om att bena isär och flytta om. Dessa visuella och 

rumsliga teman tycks komplettera varandra. Genom nya perspektiv på sig själv och 

tillvaron blir det möjligt att se på ett nytt sätt och organisera om det som kommit 

att bli synligt – till en mer begriplig, hanterbar och meningsfull ordning.  
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Dessa kommentarer från besökarna vid Samtalsakuten stöder och får stöd av vad 

som framkommer i bland annat forskning om vad psykoterapeuter och patienter ser 

som verksamt i psykoterapi. Båda kategorierna framhåller, var och en från sitt håll, 

att terapeutiska metoder och det mänskliga mötet i kombination med en lyhörd an-

passning av metod och relation till terapeut- och patientparets förutsättningar är 

samverkande faktorer i en framgångsrik psykoterapi. Psykoterapeuternas perspektiv i 

en studie av vad som är verksamt formuleras som att patienten får en förnyande er-

farenhet (Lindgren, Folkesson, & Almqvist, 2012). Med en förnyande erfarenhet 

menas en kumulativ process där patientens erfarenheter förändras genom att tillföras 

nya intryck och nytt material fortlöpande i den terapeutiska relationen. I en patient-

studie (Lindgren, Almqvist, & Folkesson, 2013) är det sammanfattande begreppet för 

det som patienter upplever som verksamt lyhörd acceptans från terapeutens sida. 

Lyhördhet innebär att terapeuten visar sig känslig för patientens behov och känslo-

mässiga tillstånd genom att ge gensvar på ett adekvat och konstruktivt sätt. Terapeu-

tens närvaro, fysiskt och emotionellt, och gensvar betonas särskilt. Acceptans inne-

bär att terapeutens hållning är stödjande och icke-dömande, tolerant, välvillig och 

förstående. 

 

4.3 Två viktiga kategorier 

Två viktiga kategorier av besökare kan urskiljas genom studien, de som avslutar sin 

samtalsserie genom en överenskommelse med sin samtalsterapeut och de som av-

bryter den genom att lämna återbud eller utebli. Båda kategorierna är ungefär lika 

stora. Drygt hälften av alla deltagare/besökare fullföljer och avslutar sin samtalsserie 

och knappt hälften avbryter den av okänd anledning. Dessa båda kategorier skiljer 

sig åt vad gäller utfallet av samtalsstödet. Vid första samtalet föreligger inga signifi-

kanta skillnader mellan dem avseende studiens huvudvariabler. Vid sista samtalet 
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däremot föreligger signifikanta skillnader och effektstorleken för dem som avslutat 

är hög för samtliga variabler. Å ena sidan har alltså samtalen generellt en positiv ef-

fekt på reaktioner och tillstånd som förknippas med krisreaktioner (Cullberg, 2006) 

som ångest, nedstämdhet, sömn och bristande känsla av sammanhang. Å andra si-

dan är det möjligt att urskilja två viktiga undergrupper bland besökarna som skiljer 

sig åt i detta avseende. 

Samtalsforskare har intresserat sig för avbrutna samtalsbehandlingar, så kallade drop-

outs (Connell, Grant, & Mullin, 2006), och för vad som händer vid den första sess-

ionen då man tar ställning till om man skall påbörja en samtalsserie eller ej (Cahill, 

Potter, & Mullin, 2006). Bakomliggande orsaker till ett avhopp kan vara varierande 

och mångfaldig. Både patient- och behandlarfaktorer kan spela roll, liksom behand-

larens skicklighet och mottagningens omvärld. Mottagningar som har goda möjlig-

heter att hänvisa hjälpsökande vidare om det man erbjuder inte bedöms passa för 

dem kan koncentrera sig på dem man bäst tror sig kunna hjälpa och har goda möj-

ligheter att undvika avhopp. Mottagningar där man ser sig vara tvungen att göra ett 

försök även med klienter som bedöms mindre lämpliga eftersom ingen annan hjälp 

finns att erbjuda kan komma att ta större ”risker” för avhopp. Detta påverkar sanno-

likt såväl andelen som blir drop-outs på de olika mottagningarna som andelen som 

vid första besök avvisas eller förmedlas vidare. 

Generellt sett är avbrutna samtalsserier inom området för psykoterapi och counsel-

ling vanliga. Vid en studie av 22122 klienter vid 31 primärvårdsmottagningar för 

counselling i Storbritannien beräknade man antalet avbrutna samtalsbehandlingar 

till mellan 32 och cirka 50 %. Samtalsserier avslutade efter ett ömsesidigt beslut har 

ett positivt samband med ett gott utfall av samtalsbehandlingen (Connell, Grant, & 

Mullin, 2006). Där ett ensidigt beslut från klientens sida lett till ett avbrott i samta-

len är vanligen behållningen av behandlingen sämre. Man har dessutom sett att 50 

% av avbrotten sker tidigt, före tredje samtalet i samtalsserien. Upp till sjätte samta-



 101 

let ökar sannolikheten för ett ömsesidigt och planerat avslut för varje samtal. Detta 

är resultat som stämmer väl överens med resultaten i denna studie. 

 

4.4 Självkritiska synpunkter 

Naturligtvis har vi upptäckt brister i vår studie. De är viktiga att synliggöra och dis-

kutera eftersom brister dels ger perspektiv på resultaten dels ger uppslag till vidare 

studier av fenomen där kunskaperna är bristfälliga. Ett fenomen som framträder tyd-

ligt i denna studie är avbrott. Eftersom vi inte insåg betydelsen av detta fenomen när 

vi planerade studien missade vi också möjligheten att samla in information om skä-

len till att deltagare/besökare avbryter sina samtalsserier. Vi ser avbrott och de mek-

anismer som är verksamma i samband med detta som ett viktigt föremål för fram-

tida studier för att bidra till förbättrade samtalsmetoder. 

Ett annat fenomen eller kanske snarare förhållande vi kunde ha samlat in informat-

ion om, om vi tänkt på det, är deltagarens/besökarens upplevelse av relationen till 

terapeuten. Vi kunde också samlat in utvärderande information efter varje samtal 

som dels kunde möjliggjort feedback från deltagaren/besökaren till samtalsterapeu-

ten dels givit information om ett intressant fenomen och en möjlig metodutveckling 

i professionella verksamheter där samtal utgör ett bärande moment i en utvecklings-

process. 

Bakgrundsinformationen om deltagarna/besökarna i denna studie utgår från den 

blankett som är utformad vid Samtalsakuten (Nybesöksblanketten). Den har en ad-

ministrativ form och fyller en funktion för att organisera vardagsarbetet och är inte 

utformad för vetenskapliga syften. Trots detta rymmer den viktig, intressant och gi-

vande information exempelvis om sökorsaker, men det finns brister. Den informat-

ion som finns tillgänglig styrs av vad samtalsterapeuten frågar om, och här kan fin-
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nas konventioner, traditioner och rutiner, så att svaren snarare fångar dessa än vad 

besökaren skulle ha uttryckt i en öppnare frågeform. Diskursen inom verksamheten 

är kriscenterad och då ligger det nära till hands att anta att de frågor som ställs till 

den som tar kontakt tar sin utgångspunkt i denna diskurs och referensram och att 

svaren blir därefter, enligt logiken ”som man frågar får man svar”. 

Inom samtalsforskningen finns en uppsjö av mätinstrument som kommer till an-

vändning, framförallt i form av självskattningsskalor. Det är en tillgång men också 

en svårighet när det gäller möjligheterna att jämföra resultat mellan olika studier. De 

skalor vi valde är mycket ofta använda27 och vi räknade med att de skulle kunna 

fånga förändringar av symtom som är typiska för personer i kris (Cullberg, 2006) 

som ångest, sömn, nedstämdhet/depression och känsla av sammanhang. Valet av 

mätinstrument i en studie är givetvis avgörande för de forskningsresultat som är 

möjliga att presentera. Möjligen kunde vi gjort bättre val, samtidigt som de mätin-

strument vi använt är ofta använda och på så sätt kan anses vara tillförlitliga för att 

ge en god bild av de fenomen vi undersöker och också möjligheter till vissa jämfö-

relser. Vad vi missat genom dessa val vet vi relativt lite om. 

Det visar sig att förbättringarna av ångest är mer framträdande än för depressivitet 

och känsla av sammanhang. Det kan vara så att ångest är en snabbare och mer akut 

indikator på kris än depressivitet och känsla av sammanhang. Fenomenet känsla av 

sammanhang tycks inte vara ett lika lättpåverkat symtom som de övriga. Det tycks 

ha en tröghet som innebär att förändringar i denna dimension hos en person sker 

över en längre tid. Det kan tänkas vara en ”tyngre”, ”djupare” och mer omfattande 

process än ångest. En persons känsla av sammanhang är troligen beroende av att 

utomterapeutiska livsomständigheter sammanfaller med samtalseffekter. Lägre ni-

våer av ångest, färre depressiva symtom och bättre sömn förbättrar troligen männi-

                                         

27 Förutom Bäccmans sömnindex som är nyligen konstruerat. 
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skors förmåga att begripa och hantera sina livsomständigheter på ett bättre och mer 

meningsfullt sätt. Detta skulle kunna vara en del av en förklaring till att känsla av 

sammanhang förbättras signifikant även under de sex månaderna efter samtalsseriens 

avslutande. 

I kvalitativa studier av utfall i psykoterapi har det visat sig att informanternas upple-

velser och erfarenheter blir litet olika beroende på typ av terapi och process (Hill, 

Chui, & Baumann, 2013) och man kan därför inte riktigt veta vilken nytta förutom 

symtomförbättring som patienterna har haft av samtalen. På avslutningsformuläret i 

denna studie ställs till exempel frågan om man har fått hjälp med det man sökte för 

respektive med annat än det man sökte för. I dessa svar framkommer att det finns 

annan nytta med samtalen men vi har inte kvalitativa data som berättar vad denna 

nytta består av. 

Det saknas information i studien om samtalsterapeuternas utbildning, kompetens, 

teoretiska orientering, synsätt och preferenser som hade varit av värde för att dra 

slutsatser om Samtalsakutens arbetsmodell ”samtalsstöd i kris”. Genom studien har 

vi fått fram övertygande argument för att denna modell gör skillnad men vi har inte 

underlag för att tydligt kunna presentera vad ”samtalsstöd i kris” egentligen ÄR och 

vad som eventuellt skiljer den från andra modeller för professionella samtal. Det 

troliga är att ”samtalsstöd i kris” à la Samtalsakuten rymmer en g-faktor (Lindgren, 

Folkesson & Almqvist, 2009, 2010) som kan vara gemensam för verksamma sam-

talsmetoder oavsett form. Men också att den rymmer specifika metod- och terapeut-

faktorer (Holmqvist, 2012; Holmqvist & Lindencrona, 2012; Messer & Wampold, 

2002; Oscarsson, 2009), styrkor och svagheter som vi inte vet något om. 
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4.5 Förslag till utvecklings- och förbättringsområden inom verksamheten 

Samtalsakutens arbetsmodell visar sig således vara verksam och hjälpsam för många, 

men inte för alla. Kritiska synpunkter från deltagarna/besökarna är visserligen myck-

et få, men de finns, och det är drygt en fjärdedel av samtliga som avbryter sin sam-

talsserie redan efter ett eller två samtal. I grunden kan ”samtalsstöd i kris” sägas vara 

en verksam arbetsmodell, men det finns givetvis förbättringsområden. 

Sannolikt är det en okänd andel besökare vid Samtalsakuten som behöver mer om-

fattande, långvarigt och kontinuerlig stöd och en annan samtalsform än den som 

erbjuds där. Det vill säga besökare som inte riktigt motsvarar eller passar in i Samtal-

sakutens uppdrag och arbetsmodell. Problematiken och behoven hos dessa personer 

överskrider eller ligger vid sidan om det som verksamheten har möjlighet att tillgo-

dose. Om det förhåller sig på detta sätt, vilket vi håller för troligt, kan detta ligga 

bakom en del av de fenomen vi funnit i studien som avbrott, utebliven verkan av 

samtalen eller att antalet samtal överskrider de 10 samtal28 som är norm som övre 

gräns inom verksamheten. Det kan finnas skäl att utveckla arbetsmetoder i det initi-

ala skedet som på ett tydligare sätt klargör svårighetsgraden i den problematik en 

person har som tar kontakt med Samtalsakuten, för att avgöra om det man har att 

erbjuda lämpar sig för den personen eller om man ska hänvisa till andra verksam-

heter29. 

Vi finner ingen framträdande och tydlig metodpolicy vid Samtalsakuten avseende så 

kallade ramfaktorer. Det vill säga villkor som anger när, var och hur en samtalsserie 

kommer att genomföras, vad som är mål och syfte med samarbetet och vad som 

kännetecknar de två roller som samarbetet utgår från. Det visar sig att det genom-

                                         

28 11 personer, 10,4 %, har fler samtal än 10. Tillsammans har de 139 samtal vilket är 21,2 %, det vill 
säga en dryg femtedel, av samtliga 655 genomförda samtal. 
29 Om det nu finns sådana att hänvisa till, vill säga. 
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snittliga antalet dagar mellan samtalen ökar för varje samtal i en samtalsserie. Ök-

ningen är kontinuerlig fram till det 7:e samtalet varefter en påtaglig spridning visar 

sig. Den fortsätter öka kontinuerligt för dem som genomför en avslutning, avtar för 

kvinnor, ökar brant för män och minskar påtagligt för dem som avbryter. Detta kan 

ses som en grafisk representation av en process där traditionella terapeutiska ramar 

när det gäller kontinuitet i intervallen mellan samtalen saknas, och det är väl värt en 

reflektion och förklaring. 

Som nämnts i andra stycket och fotnoten ovan är det en dryg femtedel av samtliga 

samtal som överstiger normen 10 samtal. Den muntliga förklaringen till detta från 

samtalsterapeuterna vid Samtalsakuten är att när en person är utsatt för våld så kan 

man utöka antalet samtal utöver 10. I vårt material har vi inte funnit någon kopp-

ling mellan utsatthet för våld och ett antal samtal i en samtalsserie som överstiger 

10. Men givetvis kan det vara så att detta är något som inte visar sig i sökorsaken 

men väl under samtalen. Vi menar att det är värt en reflektion och ett konstaterande 

om detta rör sig om ett talesätt eller ett faktum. 

Som redan nämnts åtskilliga gånger hittills i texten är det närmare hälften av alla 

besökare som avbryter sin samtalsserie och vanligen redan efter första samtalet. En 

viktig fråga för reflektion inom verksamheten är i vilken mån detta kan ha koppling-

ar till otydliga ramar när det gäller hur ett avslut bör genomföras. Brittiska studier 

har visat ett positivt samband mellan ömsesidigt beslutade avslut och ett gott utfall 

av en samtalsbehandling (Connell, Grant, & Mullin, 2006). Detta stämmer med re-

sultaten från vår studie då de som avslutat sin samtalsserie vid ett besök vid Samtals-

akuten har betydligt bättre behållning av sina samtal än de som fallit ur.  

Oplanerade avslut kan även påverka samtalsterapeuterna negativt eftersom de kan 

komma att känna sig ratade och mindre värdesatta. Om man inte får någon förkla-

ring på varför besökaren slutar kan funderingar om varför det skedde bekymra be-
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handlaren och påverka arbetet negativt. Det är också önskvärt med planerade avslut 

av administrativa skäl eftersom det ger ett minimum av outnyttjad samtalstid. Tid 

behöver inte läggas på ärenden när en klient uteblir och behandlaren får vänta i 

ovisshet. Det blir dessutom lättare att organisera sin väntelista och planera in nybe-

sök. Korttidsterapeutiska samtalsmodeller har sin styrka i att såväl klienter som mot-

tagningar har en tydlig och förutsägbar tidsram att räkna med. 

Ett aktuellt spår inom samtalsforskningen är att försöka finna modeller och medel 

som utvecklar behandlarna (Lambert, 2010, 2013; Miller, Hubble, Chow, & Seidel, 

2013). Forskningen breddar fältet genom att inte endast se nyttan av experimentella 

studier av specifika terapeutiska metoder utan lägger också vikt vid studier av den 

terapeutiska ”vardagen”, samtalsbehandlingar som de äger rum på mottagningar av 

olika slag och på olika vårdnivå. Ett begrepp som används är direkt feed-back. Det 

innebär att klienter fyller i kortare skattningsskalor före eller under varje samtals-

timme. Resultatet är sedan direkt tillgängligt för behandlaren som, ofta via en dato-

riserad tjänst, får återkoppling på sitt arbete och hur den besökare som just då 

kommer för ett samtal ”ligger till” i symtomstyrka. Ofta finns dessutom en skala 

som läser av hur samarbetet med behandlaren skattas för dagen av klienten. Man 

har funnit att sådan feed-back till behandlare gör att fler behandlingar kan genomfö-

ras med positivt utfall genom att behandlaren uppmärksammas i tid på faktorer som 

behöver korrigeras i upplägg eller arbetssätt (Lambert, 2010, 2013; Miller, et al., 

2013). Formulären och återkopplingen ger också ett naturligt tillfälle för parterna att 

föra en dialog om samtalen och om ”hur det går”. Dessutom får behandlare genom 

kontinuerlig feed-back från samtliga samtalsserier en löpande fortbildning som leder 

till ständig utveckling i yrket. Den största nyttan är dock att samtalsserier som är på 

väg att ”spåra ur” kan restaureras och att därigenom fler klienter kan få hjälp. Både 

tidiga avhopp och långa serier utan märkbar utveckling eller till och med försämring 

kan undvikas i högre grad. Vid en mottagning som Samtalsakuten skulle en modell 
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med direkt återkoppling av patientens och samarbetets utveckling kunna bidra till 

att minska antalet avbrutna samtalsserier, och höja kvaliteten i verksamheten ytterli-

gare. 

 

4.6 Public policy and mental health 

Public policy and mental health är ett engelskspråkigt begrepp för ett forsknings-, 

kunskaps- och verksamhetsområde inriktat på det offentliga samhällets åtgärder för 

att befrämja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och förbättra livskvaliteten för 

personer med psykiska svårigheter. Vi menar att Samtalsakuten på en övergripande 

strategisk nivå bör betraktas ur ett sådant perspektiv, ett folkhälsoperspektiv. 

 

Tillgänglighet 

Med ett självklart påpekande vill vi säga att de människor i Forshaga, Hammarö, 

Karlstad och Kil som söker sig till Samtalsakuten gör det eftersom de kan göra det, 

Samtalsakuten finns. Det är en tillgänglig resurs, på strukturell nivå, som finns där 

när människor behöver den. På personlig nivå kontaktar människor Samtalsakuten 

när de upptäcker att deras välbefinnande är så starkt påverkade av en ”uppkommen 

situation” att den upplevs kritisk, ohållbar och ångestväckande. Befintlighet, till-

gänglighet och kännedom är avgörande för att människor i kritiska situationer ska 

kunna få det stöd och den hjälp de upplever att de behöver – när de behöver den.  

Som nämnts ovan under rubriken Inledning har Reavley och Jorm (2013) visat att 

personer som besväras av nedstämdhet och ångest kan få vänta i åratal för att få det 

stöd och den hjälp de behöver, vilket är problematiskt eftersom tidig intervention 

förbättrar prognosen för en återhämtning.  
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Samstämmiga erfarenheter bland privatpraktiserande psykoterapeuter30 med vårdav-

tal med Landstinget i Värmland säger att de endast kan ta emot en bråkdel av de 

personer som kontaktar dem för psykoterapi. En konsekvens av detta är långa hän-

visningskedjor som i okänd omfattning leder till att den sökande till sist antingen får 

hjälp, eller ger upp. 

En mycket klar majoritet av dem som söker kontakt med Samtalsakuten är kvinnor 

och såväl svenska som internationella studier visar att kvinnor är överrepresenterade 

i kategorin `nedsatt psykiskt välbefinnande´ och söker samtalsstöd i högre utsträck-

ning än män (Cahill, et al., 2006; Connell, et al., 2006; Folkhälsoinstitutet, 2013; 

Holmqvist & Foldemo, 2013; Mullin, Barkham, Mothersole, Bewick, & Kinder, 

2006).  

Samtalsakuten har en nedre åldersgräns vid 18 år och huvudparten av dem som sö-

ker sig dit är mellan 30 – 64 år. En fråga som uppstår är vart personer mellan 18 och 

29 år med nedsatt psykiskt välbefinnande vänder sig. Det är den ålderskategori som 

enligt Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät 2013 har högst grad av nedsatt psykiskt 

välbefinnande. För unga personer finns ungdomsmottagningar som vänder sig till 

en yngre målgrupp, vilket även Studenthälsan gör i för oss okänd omfattning för 

dem som studerar vid universitetet. 

Ur ett folkhälsoperspektiv finns goda skäl och argument för att slå vakt om en resurs 

och verksamhet som Samtalsakuten. Det kanske till och med vore en god investe-

ring på sikt att förstärka verksamheten. Vid Karlstads universitet pågår ett arbete 

med en ansökan till Högskoleverket om att få starta ett psykologprogram vid Karl-

stads universitet31. En utveckling av verksamheten vid Samtalsakuten skulle kunna 

                                         

30 Per Folkesson är här part i målet eftersom han har ett sådant vårdavtal, men han är därmed även 
en källa till information om dessa förhållanden och fenomen. 
31 Universitetskanslersämbetet, UKÄ, beslutade i september 2014 att ge Karlstads universitet klar-
tecken för ett psykologprogram med start hösten 2015. (www.kau.se) 
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vara att tillsvidareanställa en psykolog som dels skulle kunna vara en ordinarie sam-

talsresurs tillsammans med övriga samtalsterapeuter men också handledare för en 

eller ett par PTP32-psykologer. 

 

Perspektiv 

När en person söker kontakt med en verksamhet för att få stöd och hjälp i ett kri-

tiskt tillstånd av nedsatt psykiskt välbefinnande, då möter hon eller han profession-

ella personer som valt ett visst perspektiv och förhållningssätt för att bemöta, besk-

riva, begripliggöra, förklara och behandla henne eller honom. De har gjort ett, eller 

flera val, bland en mängd möjliga. Om det är ett kliniskt hälso- och sjukvårdsper-

spektiv som valts, vilket är det oftast förekommande, så uppmärksammas och fokus-

eras den sökandes symtom. Det är den kliniska symtombild som visar sig som blir 

utgångspunkten för beskrivning, begripliggörande, förklaring och behandling. Det 

finns två internationellt tongivande kliniska diagnossystem att förhålla sig till för att 

framställa en klinisk symtombild och ställa diagnos, ICD och DSM. Diagnos, sjuk-

dom, medicinsk behandling och läkning är centrala begrepp i det kliniska perspekti-

vet och den diskurs som hänger samman med detta perspektiv. 

Det psykodynamiska perspektivet utgår bland annat från det omedvetnas betydelse i 

en människas liv, att hon har en historia som kan ha inflytande på hennes nuva-

rande situation, att hon befinner sig i ett sammanhang av relationer till andra. Det 

                                         

32 För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgö-
ring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgö-
ring efter avlagd psykologexamen. PTP syftar till att man som psykolog ska påbörja en utveckling mot 
en professionell identitet och bli duglig i att tillämpa de kunskaper den femåriga universitetsutbildning-
en har gett. PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och 
kompetensområden inom en organisation. Genom att kunskaperna utövas i praktiskt psykologarbete 
under handledning, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning. PTP är en 
praktisk utövning av psykologyrket integrerat med utbildningsmoment. (www.psykologforbundet.se) 
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terapeutiska arbetet inriktas vanligen på att lösa inre och yttre konflikter, såväl 

omedvetna som förmedvetna och medvetna. 

Ett annat perspektiv som är möjligt att välja är ett som fokuserar den sökandes bete-

enden och de konsekvenser dessa har för den sökande och hennes eller hans omgiv-

ning. Perspektivet kan vara renodlat behavioristiskt eller ge utrymme för den kon-

taktsökandes tankar, känslor och kroppsliga reaktioner och hur dessa parametrar 

samverkar med varandra och inverkar på den sökandes beteenden. Beteende, för-

stärkning, utsläckning, eventuellt tillsammans kognitioner och emotioner är bärande 

begrepp i detta perspektiv. 

Att välja ett existentiellt perspektiv innebär att ta fokus på en persons relation till 

livet och skapande av mening i tillvaron. Framtiden är ett viktigt perspektiv och bä-

rande begrepp är ansvar, valmöjligheter och målmedveten handling.  

Funktionshinder eller funktionsnedsättningar är centralt i ett funktionsperspektiv på 

den som söker kontakt och hjälp. Det vill säga förmågan att anpassa sig till och fun-

gera i samhället när det gäller arbete eller studier, försörjning, boende vardagsrutiner 

och relationsförmåga till omgivningen. Begreppet funktion eller funktionsförmåga 

är bärande. 

Man kan välja ett kostnadsperspektiv.  

Detta är synnerligen kortfattade och begränsade, rentav orättvisa, presentationer av 

några olika perspektiv i en mängd. Syftet på den här punkten är dock inte att vara 

rättvis utan att påpeka betydelsen av val av perspektiv, eftersom vi menar att med-

vetna val av perspektiv gör skillnad. Det är viktigt att vara medveten om de egna 

valen av perspektiv och metoder för att ge det stöd och den hjälp en person behöver 

när hon eller han befinner sig i ett psykiskt kritiskt ohälsotillstånd. Perspektiven be-
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höver inte nödvändigtvis utesluta varandra, men, som sagt, vi menar att ett med-

vetande om de val som görs, gör skillnad. 

 

Öppenhet 

Öppenhet är på flera sätt ett framträdande kännemärke för verksamheten vid Sam-

talsakuten. Alla som tar kontakt tas emot. Det krävs ingen remiss, diagnos eller sjuk-

dom för att få en tid. Målsättningen är att ge den som tar kontakt en första tid inom 

två arbetsdagar. Dörren till Samtalsakuten kan sägas vara öppen för alla över 18 år 

som bor i Forshaga, Hammarö, Karlstad eller Kil. Generellt sett finns inga exklus-

ionskriterier när det gäller att ta emot personer som söker hjälp även om det kan visa 

sig under första samtalet eller senare att den som sökt kontakt behöver annan hjälp 

och därför hänvisas till sådan. 

Det flerfaldiga huvudmannaskapet för Samtalsakuten med fyra kommuner, Lands-

tinget i Värmland och Svenska kyrkan i samverkan sedan mer än femton år tillbaka, 

utgör en annan form av öppenhet. Det är flera parter som för sin samverkan är 

tvungna att vara öppna med sig själva och mot varandra för att de gemensamma 

besluten ska vara verksamma för en samordnad och öppen praktik. Det är mycket 

troligt, på gränsen till självklart, att en enda huvudman hade givit verksamheten vid 

Samtalsakuten en mer sluten och inomparadigmatisk form. Det vill säga formad av 

den enda huvudmannens särskilda uppdrag, regelverk och tankemodeller, av dess 

språkbruk, traditioner, rutiner, av dess interna diskurser, det vill säga dess normativa 

samtals- och beslutsordningar, med mera. Alltså av landstingspsykiatrins kliniska 

paradigm, av socialtjänstens ansvar för människors välfärd och livsvillkor eller av 

kyrkans förankring i kristna föreställningar om ett andligt sammanhang för männi-

skors liv. Det flerfaldiga huvudmannaskapets öppenhet och dynamik kan ses som en 

strukturell resurs som av allt att döma bidrar till såväl Samtalsakutens eklektiska ar-
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betsmodell, ”samtalsstöd i kris”, som för dess öppna verksamhet och öppna möten 

med sina besökare. 

Samtalsakutens verksamhet har en okonventionell form. Människor behöver inte ha 

genomlöpt en långvarig personlig historia eller ”karriär” fram till ett diagnostiserat 

sjukdomstillstånd för att få hjälp. De får stöd och hjälp direkt utifrån sina upplevel-

ser av detta. Verksamheten kan sägas vara en så kallad ”låg-tröskel-verksamhet”. Be-

greppet `låg-tröskel´ hör samman med tankemodeller som förespråkar värdet av ti-

diga insatser, förebyggande arbete, jämställdhet, jämlikhet och alla människors rätt 

till hjälp på sina egna villkor oavsett problematik. Detta sätt att tänka och tala anslu-

ter till en diskurs med djupa historiska rötter men som i dag snarare utgör en mot-

diskurs än en huvuddiskurs. Det vill säga en diskurs som avviker från en domine-

rande i sitt sätt att artikulera problem och arbets- eller lösningsmodeller. Den visar 

sig exempelvis i metoderna Individual Placement and Support, IPS (Bejerholm, Larsson 

& Hofgren, 2011; Folkesson, 2014; Nygren, Markström, Svensson, Hansson & 

Sandlund, 2011; Nygren, 2012; Socialstyrelsen, 2014), och Bostad först (Källmén, 

Trolldal, & Blid, 2012; Lunds universitet, 2012; Socialstyrelsen, 2009, 2012). Det är 

två metoder med påvisad evidens i USA och som sedan några år implementeras i 

vårt land. De har det gemensamt att de bryter med etablerade traditionella tanke- 

och arbetsmodeller om psykosocial rehabilitering. Det som kännetecknar dessa nya 

metoder är att stöd och insatser utgår direkt från en människas dagsaktuella önske-

mål eller behov, om ett lönearbete (IPS) eller en egen bostad (Bostad först). De 

”gamla” tankemodellerna kräver att en person först kvalificerar sig innan det öns-

kade eller behövda kan bli aktuellt. Alltså att träna sig från oförmåga till arbete till 

förmåga innan anställning kan bli aktuellt (IPS) eller att trappstegsvis ta sig från 

oordningsamhet till ordningsamhet innan en egen bostad kan komma i fråga (Bo-

stad först).  
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Samtalsakuten kan sägas ansluta till dessa aktuella former för tanke, tal och hand-

ling, även om målgruppen är en annan än för IPS och Bostad först. En person som 

befinner sig i en kritisk livssituation kan få stöd och hjälp direkt, utifrån sina öns-

kemål och behov, utan att först behöva ha kvalificerat sig för detta exempelvis ge-

nom en utfärdad diagnos. Genom sin okonventionella öppna form utgör Samtals-

akuten, utan att det varit en avsikt, en form av motdiskurs, eller motpraktik om man 

så vill, i förhållande till en dominerande diskurs eller praktik. Och som vi påvisat i 

vår studie, en verksam sådan.  

 

Avslutande reflektion 

Tanken om en öppen krismottagning, det som så småningom kom att bli Samtals-

akuten, uppstod i mötet mellan insikten hos socialarbetare i ett socialdistrikt i Karl-

stad att många av de klienter de haft långvariga kontakter med under lång tid använt 

lugnande läkemedel och den då nya kunskapen att ett långvarigt tablettberoende 

ofta utvecklats ur en första förskrivning av tabletter i samband med en kris av något 

slag. I dag, 20 år senare, redovisar forskningen evidens för att psykoterapi är minst 

lika verksamt som läkemedelsbehandling (SBU, 2013), men också följande: 

The treatment and management of common health problems places a 

very high burden on primary care. Treatment options are currently con-

fined to medication (which are not recommended as a first-line response 

for mild to moderate depression and anxiety) and psychotherapeutic 

treatment (where demand and high waiting lists prohibit such responses 

for large number of patients). (Maxwell, 2013, sidan 74) 

Vad har egentligen hänt under de senaste 20 åren när det gäller stöd och hjälp till 

personer med nedsatt psykiskt välbefinnande? Det finns vetenskaplig kunskap att 
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tillgå (Knifton & Quinn, 2013) men det går inte att urskilja att denna implemente-

rats i någon avgörande mening eller omfattning när det gäller det offentliga sam-

hällets organisering av resurser och insatser för personer med nedsatt psykiskt välbe-

finnande. Samtalsakuten är ett exempel som avviker, ett undantag från regeln, trots 

att den nationella psykiatrisamordningen (SOU 2006) för snart tio år sedan påpe-

kade att psykisk ohälsa ska behandlas så tidigt som möjligt, efterlyste förebyggande 

åtgärder och att primärvården i allmänhet saknar möjligheter att bemöta besökande 

med psykisk ohälsa på ett tillfredsställande sätt. Bakgrunden till detta var att antalet 

personer som sökte hjälp för psykisk ohälsa och antalet sjukskrivningar på grund av 

psykisk ohälsa ökade. Det har fortsatt att öka sedan dess. 

Vi menar att Samtalsakuten på flera sätt motsvarar vad den nationella psykiatrisam-

ordningen efterlyser. Det är en verksamhet som genomför viktiga insatser under en 

begränsad tid, med ett gott utfall och till en relativt låg kostnad. För kommuninvå-

narna i Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil är det en lätt tillgänglig resurs och 

verksamhet som, kanske långsökt men ändå, kan ses som ett gensvar på WHO:s ut-

rop; ”no health without mental health”, väl värd att bevara, befästa och även ut-

veckla och sprida till fler län, stift, församlingar och kommuner. 
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En studie av verkan av samtalen     
vid Samtalsakuten

De fyra kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil samverkar  
tillsammans med Svenska kyrkan och Landstinget i Värmland om Samtalsakuten.  
Det är en verksamhet, lokaliserad till Karlstad, som vänder sig till vuxna som 
befinner sig i en akut livskris, med ett erbjudande om stödsamtal.

I den här rapporten presenteras en studie av verkan av samtalen vid 
Samtalsakuten. Den har genomförts som ett samarbete mellan FoU Välfärd 
Värmland vid Karlstads universitet, FoU Division Psykiatri vid Landstinget  
i Värmland samt samtalsterapeuterna och ledningsgruppen för Samtalsakuten

Studien visar att samtalsstöd gör skillnad för deltagarna vad avser ångest, 
nedstämdhet, sömn och känsla av sammanhang. De anser att de blivit väl 
mottagna och fått god hjälp. De är nöjda med sina samtalsterapeuter och  
deras arbetssätt och att de fått ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin  
vardag och sitt livssammanhang.
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