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Förord 

 

Författarna vill tacka personalen inom psykiatrins akutvård som samtyckt till att bli 

intervjuade. Utan deras medverkan hade det inte funnits redskap att nå den kunskap som nu 

framkommit. Författarna har upplevt ett engagemang och en vilja i deras arbete. Det finns en 

uppenbar vilja att ge de individer som har vårdbehov hjälp- och stödinsatser. 

   Författarna vill även tacka handledaren Max Hansson, som hela tiden kommit med relevant 

och hjälpsam feedback. Vägledningen och stödet under uppsatsskrivandet har varit mycket 

betydelsefullt.  

 

 

Jessica Ingvarsson och Therese Ämtvall 

Kalmar, 11 december, 2009 
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Sammanfattning 

 

Författarna har valt att undersöka hur selekteringsprocessen går till inom den psykiatriska 

akutvården. Hur personalen gör sina bedömningar kring vilka vårdbehövande individer som 

ska få akuta hjälp- och stödinsatser. Det som uppmärksammats är bedömningsgrunderna för 

att ta del av akuta insatser, där självmordsrisker visat sig betydande.  

   Den kvalitativa metoden har legat till grund för uppsatsen. Materialet har insamlats genom 

kvalitativa intervjuer med sex personal arbetande inom olika yrkesgrupper och positioner i 

den psykiatriska akutvården.   

   Utifrån Sherif’s och Hovland’s (1961) teori - ”Social judgement theory” - har materialet 

sedan analyserats och beskrivits utifrån hur personalen gör sina bedömningar och vad som 

påverkar dessa.   

   Självmordrisker har visat sig vara vanligt inom den psykiatriska vården. Resurserna 

minskar, medan behoven av psykiatrisk akutvård ökar. Selekteringar behöver göras, för att ge 

de mest vårdbehövande individerna de akuta insatserna. Bedömningarna blir därför viktiga i 

dessa lägen, för att de mest behövande ska få insatserna. Bedömningar kan urskilja sig på 

olika sätt, beroende på vem som gör dem. Uppsatsen har bidragit till en förståelse av att det 

krävs bra personliga egenskaper för att göra väl grundade bedömningar och att dessa görs i 

olika led inom den psykiatriska akutvården.  

 

Nyckelord 

 

Psykiatrisk akutvård, selektering1, bedömning, självmordsrisker 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Att urskilja eller särskilja (Svenska Akademins Ordlista, 2007)  
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Abstract 

 

In this paper the authors are focusing on people that work in psychiatric acute care. How do 

they identify the individual that is in most need of acute care? How do they judge in this kind 

of cases?  

   The foundation in this study is in the qualitative method. The material to this study has been 

collected by doing qualitative interviews with six people in different professions and positions 

in psychiatric acute care. 

   The material that we collected from these six qualitative interviews has been analysed with 

help from Sherif’s and Hovland’s (1961) Social judgement theory. The theory describes 

people’s judgement based on certain criterions and how it affects them.   

   It has been noticed that the individuals who asses first acute care are usually the ones that 

has a suicidal behavior. The resources are decreasing while the need for psychiatric acute care 

is increasing. The personell have to make decisions about which individual that are in most 

need of acute care. Their judgments are very important for the indiviuals in need of immediate 

care. This judgement can be depending on which individual who is doing the judgemet. This 

paper has given us comprehension for the immortance of good individual properties for doing 

judgements, and that they are made in several positions.  

 

Keywords 

 

Psychiatric acute care, selections, judgement, suicidal risk 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

 

”Runt en miljon människor i världen begår självmord varje år — en person var 40:e sekund. 

I Sverige tar årligen knappt 1 500 personer livet av sig, en var sjätte timme. Oftast är det 

psykisk ohälsa som ligger bakom, visar en studie i medicintidskriften Lancet” (Lindström, 

2009:1). 

 

”Antalet självmord och självmordsförsök inom psykiatrin i Kalmar län är ovanligt högt. Bara 

i år har ett självmordsförsök och fyra självmord rapporterats. Och det är bara de fall som 

psykiatrin själva har Lex Maria- anmält, för att de tror att något fel kan ha begåtts” (Svt, 

2005). 

 

Intresset av att skriva om psykiatrin har sin grund i den kritik som riktas mot den psykiatriska 

vården. Berättelser av individer i författarnas närhet om hur svårt det var för dem att bli hörda 

och tagna på allvar av psykiatrin har bidragit till att författarna valt att fokusera på den 

psykiatriska vården i uppsatsen. En av berättelserna handlar om svårigheten att få det stöd 

som individen upplevde sig vara i behov av. Då individen enligt egen uppgift inte upplevde 

sig vara suicidal menade man inom psykiatrin att man inte kunde bidra med några akuta 

stödinsatser. Detta första möte med psykiatrin kan i många fall vara helt avgörande för den 

individen som söker hjälp och stöd.  

   Med det som bakgrund bestämde författarna att närmare undersöka hur de inom psykiatrin 

selekterar och bedömer att en sökande är i behov av akut stöd och hjälp.  

   Många individer undviker att söka hjälp och stöd när de mår dåligt. Detta innebär att när de 

kontaktar psykiatrin är de instabila och i behov av hjälp och stöd. När de sökande ökar i antal 

finns det bristande resurser inom psykiatrin som bidrar till att selektering av de akuta 

insatserna blir nödvändigt. Därför är det viktigt att undersöka hur selekteringen fungerar bland 

individerna, vilka som bedöms vara i akut behov av insatser. Författarnas val av att intervjua 

personal inom den psykiatriska akutvården föll sig naturligt, då det är dem som i olika 

positioner möter de vårdbehövande individerna. En konsekvens när individer mår psykiskt 

dåligt kan vara uppvisade självmordsrisker. Detta kan utläsas av citatet ovan som beskriver 

hur den psykiska ohälsan ofta ligger till bakgrund för individens dåliga mående. Det är 
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utgångspunkten i uppsatsen, vilken författarna anser viktig att beröra. Därför valde författarna 

att rikta fokus till akutvården, där snabba insatser kan bli nödvändiga för den vårdbehövande 

individen. Vidare beskrivs information som författarna kommit i kontakt med och som gjort 

nyfikenheten av kunskapsinhämtandet ännu större. Först tydliggörs en förklaring på begreppet 

selektering och hur författarna valt att använda sig av begreppet i uppsatsen. Sedan följer en 

problemformuleringen där syftet och frågeställningarna beskrivs inför studien. Författarna 

hoppas att undersökningen kan ge läsarna en inblick i de olika bedömningsgrunderna inom 

den psykiatriska akutvården, att förstå personalens selektering bland dem som får akuta 

insatser.   

 

1.2. Selektering 

 

Selektering betyder att ett urval görs, där något väljs ut eller särskiljs från det övriga (Svenska 

Akademins ordlista, 2007). Det kan användas i sammanhang där det handlar om att något 

väljs ut, utefter olika egenskaper och som kan ge vissa förutbestämda effekter. Det används i 

företagssammanhang, där kostnadseffektiva effekter är det som söks (Tang & Yin, 2009). 

Författarna har använt sig av detta begrepp i betydelsen av att de sökande till den psykiatriska 

akutvården behöver delas upp i akuta respektive mindre akuta. Fokus ligger på att se 

processen utifrån vilka som ges akuta insatser och på vilka grunder dessa ges. Författarna vill 

inte påtala att endast några kan få hjälp, utan att skillnaden handlar om hur snabbt insatserna 

kan ges – hur de mest vårdbehövande identifieras. Författarna vill heller inte likställa de 

sökande individerna med hur begreppet beskrivs i företagssammanhang.  

 

1.3. Problemformulering 

 

Självmord är när en individ med en medveten handling tar sitt eget liv. Självmordsrisken är 

högre om individen lider av psykisk sjukdom såsom depressioner och psykoser eller har ett 

långvarigt missbruk. Orsaker till att individer begår självmordsförsök kan bero på många 

olika faktorer. Dessa kan bland annat vara arbetslöshet, konkurs, ekonomiska svårigheter, 

skilsmässa och/eller anhörigas dödsfall. Det som ofta kan vara styrande är känslan av 

hopplöshet, ingen tro på framtiden eller en låg självkänsla. Individen känner att livet inte är 

värt att leva, då denne inte upplever sig kunna uppfylla de krav som ställs av anhöriga och 

övriga samhället. Tankar om självmord kan på grund av detta ofta dyka upp. De individer som 
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är självmordsbenägna kan ofta vara ensamma och tillbakadragna. Ett fåtal talar om för andra 

om sina planer på att begå självmord. Andra individer begå självmordsförsök utan att 

anhöriga känner till det eller förstår anledningen (www.sv.wikipedia.org; 

www.vardguiden.se).  

   Självmordsförsök är ca tio gånger vanligare än fullbordat självmord, enligt svenska 

psykiatriska föreningen. Individer som en gång har gjort ett självmordsförsök löper tio gånger 

högre risk att återigen begå självmordsförsök. Psykiatrin måste ge en hög prioritering åt de 

behov som dessa individer har. Dessa individer har ofta en psykisk sjukdom eller en 

personlighetsstörning (Svenska psykiatriska föreningen, 1997:9).  

   Från år 2000 och fram till idag har 1100-1200 vårdplatser inom psykiatrin försvunnit, 

(Forskning och medicin, 2006). Utan tillräckliga resurser är det svårt att ge individen effektiva 

insatser och istället görs kortsiktiga lösningar (SHEDO, 2009:4). Detta kan skapa svårigheter 

inom psykiatrin, då bedömningar av insatser bör ses utifrån vad som är mest lämpligast i ett 

längre perspektiv (Lindberg-Sand & Saarman, 1991:25).  

   Tillgången på vård är begränsad, medan psykiska besvär ökar. Ca en miljon svenskar har 

någon gång sökt vård för psykisk ohälsa. Genom att trycket ökar finns det många individer 

som genom sitt sökande av insatser inte blir tagna på allvar eller förstådda (Nilsson och 

Hallberg).  

   En stor del inom psykiatrin handlar om samarbete och det är viktigt att detta fungerar bra 

mellan olika enheter. Speciellt när individen har ett stort omvårdnadsbehov där flera instanser 

spelar roll för tillfrisknandet. I dagsläget hamnar många vårdbehövande individer mellan 

stolarna2. Detta för att organisationerna är inriktade på sina enskilda områden och endast ser 

denna del hos individerna som organisationen själva har resurser för att hjälpa (Forskning och 

medicin, 2006 & Riksrevisionen, 2009:32). Organisationerna kritiseras därför för att de inte 

har något helhetsperspektiv för att kunna tillmötesgå individens behov. Samarbetet mellan 

organisationerna är av denna anledning viktigt, för att kunna nå ett helhetsperspektiv 

(Riksrevisionen, 2009:142).  

   Att placeras i köer kan vara kostnadseffektivt för samhället, då det är bra med ett lagom 

tryck där processen hela tiden är löpande. Däremot i de mest akuta lägena, där den 

psykiatriska vården involveras, kan detta skapa stora påtryckningar då resurser hela tiden 

behöver finnas till hands. Det måste strävas efter att tillmötesgå de behov som de 

                                                 
2 Att en individ inte passar in i det system som existerar och de insatser som går att erbjuda, de hamnar mitt 
emellan de insatser som finns (http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1669&blogg=12630).  
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vårdbehövande individerna har, vilket gör att köerna inte får växa för mycket och skapa för 

stora påfrestningar (Berg & Restan, 2005:6). 

  Förvaltningsutskottet beslöt år 1990 att en utredning skulle göras över landstingets 

psykiatriska vård i Kalmar län. Det framkom att det fanns brister i personalens kunskap, för 

att kunna göra väl grundade bedömningar. Ökad kompetens gör att bättre bedömningar av 

insatser kan utvecklas, till fördel för de vårdbehövande (Lindberg-Sand & Saarman, 1991:1-

25). 2009 genomfördes en ny granskning där brister av psykiatriförvaltningen i Kalmar län 

återigen fanns. Arbetet visade sig inte skötas på ett tillfredställande sätt. Till grund för detta 

låg bland annat de många organisatoriska förändringarna genom åren, brister i kompetensen 

hos personal nära pension, begränsningar av aktuella vårdprogram och otydligheter i 

tillvägagångssättet, samt avsaknad av uppföljning för hur behandlingen artar sig 

(Revisionsrapport, 2009:2-6).    

   Ledorden inom psykiatriförvaltningen är delaktighet, engagemang och kvalitet. På Kalmar 

landstings hemsida uppmanas individer som upplever psykisk ohälsa att söka hjälp 

(Landstinget i Kalmar län, 2009). Psykiatrin inom Kalmar läns landsting följer en plan enligt 

vilken de grundläggande målen är, ”[…] att främja hälsa och ge en god vård på lika villkor till 

dem som är bosatta eller uppehåller sig inom landstingsområdet” (Revisionsrapport, 2009:18). 

Målen inkluderar att varje individ ska få ett gott bemötande och ett bra omhändertagande. 

Psykiatrin ska främja individens delaktighet, och det ska finnas fungerande vårdkedjor samt 

en god tillgänglighet (Revisionsrapport, 2009:18–19).   

   Första kontakten med psykiatrin avgörs till stor del av dess tillgänglighet. När en individ 

kontaktat psykiatrin får det inte gå mer än 45 dagar innan första besöket. Har det beslutats om 

behandling måste den påbörjas inom 90 dagar (Revisionsrapport, 2009:24). Det viktigaste är 

att riktlinjer för den psykiatriska vården finns tillgängliga. Den vård som sedan brukas är upp 

till personal tillsammans med individen att bedöma. De individuella bedömningarna är viktiga 

för den vård som individen kommer att få (Socialstyrelsen, 2009).   

   När de mest akuta behoven ska tillfredställas så behövs det klara bedömningar. 

Selekteringen i organisationen måste vara väl grundad för att de vårdbehövande med akuta 

behov ska få rätt vårdinsatser (Stein & Santos, 2004:106). Intagningskriterier finns för att 

skydda organisationen och de vårdbehövande individerna. Dessa kriterier gör att de med störst 

behov får vårdinsatser direkt (Stein & Santos, 2004:106).    
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1.4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka bedömningsgrunder inom psykiatrin som påverkar 

selekteringen av vilka som erbjuds akut hjälp och stöd. Författarna vill även undersöka om 

självmordsrisker värderas för tillgången till akuta insatser.  

   För att kunna besvara syftet använder författarna dessa frågeställningar:  

 

� Varför krävs det att de vårdbehövande måste selekteras? 

� Vad anser personal inom psykiatrin vara viktigt i bedömningarna av akuta hjälp- och 

stödinsatser?   

� Hur pass värderas självmordsrisker, för att ges akuta hjälp- och stödinsatser?  

 

1.5. Avgränsning 

    

Författarna har valt att avgränsa studien till den psykiatriska akutvården i Kalmar Kommun. 

Även en avgränsning till att fokusera på selekteringen och bedömningen av akuta hjälp- och 

stödinsatser vid den första kontakten med psykiatrin har gjorts. Slutligen har författarna också 

koncentrerat sig på hur pass betydelsefullt självmordsrisker är för att få akuta insatser. Hur 

författarna kommer att gå tillväga, för att inhämta informationen, följer av texten nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2. Disposition  

 

Uppsatsen består av fem avsnitt som följer vidare i uppsatsen. I metoden beskriver författarna 

det tillvägagångssätt som ligger till grund i uppsatsen. Vidare kommer ett avsnitt om tidigare 

forskning, där relevant och allmän forskning kring bedömningar och selekteringar beskrivs. 

Fortsättningsvis följer ett teoretiskt resonemang, där en individs attityder och tankemönster 

beskrivs som avgörande för bedömningar. Denna kopplas och analyseras sedan till nästa 

avsnitt, där författarna beskriver resultatet av datainsamlingen. I detta avsnitt förstärks 

empirin genom Sherif’s och Hovland’s (1961) resonemang. Slutligen presenterar författarna 

en slutdiskussion, där syftet och frågeställningarna återigen knyter an till diskussionen. 

Dessutom lyfter författarna vidare resonemang som uppenbarat sig under uppsatsskrivandet.   
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3. Metod     

 

I denna del kommer författarna att beskriva vilken metod som valts att användas som grund i 

uppsatsen. Vidare beskrivs hur materialinsamlingen har gått till, vilket urval som gjorts och 

vilka analytiska redskap som använts. Slutligen nämner författarna styrkorna och svagheterna 

i uppsatsen samt forskningsetiska överväganden som ska ses över i studien.  

   Val av metod bör styras av forskningsproblem – syfte och frågeställningar - och den teori 

som ligger till grund i uppsatsen (Djurfeldt, 2003:18). Nedan argumenteras för valet av att 

använda en kvalitativ ansats i studien.  

 

3.1. Metodval 

   

3.1.1. Kvalitativ metod 

    

Det mest grundläggande dragen i kvalitativ forskning är att beskriva och analysera det som 

undersöks (Alvesson & Deetz, 2008:80–81). Kvalitativ forskning beskriver individers känslor 

på djupet. Den öppnar upp för att kunna göra bredare och djupare beskrivningar kring ett 

fenomen (a.a., 2008:71).  

   I den kvalitativa metoden är forskaren nära involverad i undersökningen och kan därigenom 

påverka processen. Sådant som kan vara bristande i den kvalitativa studien är exempelvis att 

mängden data blir för stor och svårhanterlig, att information går förlorad, samt att forskarens 

erfarenheter och närhet kan styra utfallet i studien (Denscombe, 2009:399–401; Robson, 

2002:459–460). Detta övervägdes i början av studien, genom förberedelser i datainsamlingen, 

att tydligt gå igenom vad studien skulle bidra med. Författarna gjorde även den förkunskap 

som fanns om psykiatrin synlig och förde en diskussion kring hur den skulle kunna påverka 

tillvägagångssättet.  

   Närheten i studien är trots detta viktig, för att kunna sätta sig in i informanternas värld. Det 

betyder att forskaren, så långt det är möjligt, ska se verkligheten utifrån individens perspektiv. 

Forskaren behöver kunna växla mellan att förstå det som framkommer i studien och samtidigt 

kunna förklara det. Detta betyder att hela tiden se utifrån informantens inre perspektiv, genom 

förståelse. Samtidigt som forskaren ska fokusera på det yttre perspektivet, genom förklaringar 

(Holme & Solvang, 1997:92–93).  
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   Att använda den kvalitativa metoden föll sig naturligt, då djup snarare än bredd sökts i 

studien. Att som forskare vara nära involverad i undersökningen samt svårigheten att hantera 

ett stort empiriskt material har författarna motverkat på olika sätt, vilka kommer att beskrivas 

i delen analys av materialinsamlingen.   

 

3.2. Tillvägagångssätt 

 

3.2.1. Urval 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till bortfall av informanter i studien. För att motverka detta i tidigt 

stadium bör forskaren vara insatt i ämnet som ska undersökas. Kunskap om området kan göra 

urvalet mer representativt3 (Robson, 2002:266–267; Djurfeldt, 2003:128–129).  

   De sex informanter som medverkade i studien arbetar i olika positioner inom psykiatrins 

akutvård. Författarna kontaktade först en avdelningschef på vuxenpsykiatrin och fick genom 

denne sedan kontakt med fler frivilliga som kunde medverka i studien. Genom den första 

kontakten var det sedan lättare för författarna att själva kontakta fler informanter. På detta sätt 

skapade författarna vidare kunskap om verksamhetens personalgrupp och kunde därmed göra 

urvalet mer varierat och representativt. Urvalet har styrts av möjligheterna att komma i 

kontakt med personal inom den psykiatriska akutvården. I tre situationer har personal avböjt 

samtycke till studien, av olika anledningar. Författarna ser inte att det påverkat studien eller 

datamaterialet.  

 

3.2.2. Intervju som metod 

 

När intervju används som metod är det viktigt att tidigt introducera informanten kring syfte 

och tanken med studien. Deltagandet ska vara frivilligt och godkännas av informanten 

(Denscombe, 2009:255–256).     

   Genom intervjuer skapas möjligheter för informanten att prata utifrån egna erfarenheter, 

åsikter, uppfattningar eller känslor. Det är viktigt att vara lyhörd, öppen och att kunna hantera 

tystnad under intervjun. Forskaren ska ha en förmåga att skapa trygghet och få 

intervjupersonen att vilja prata, så att en dialog skapas. Rollerna är också viktiga att 

medvetandegöra; att forskaren ställer frågorna och intervjupersonen svarar på dessa frågor. 

                                                 
3 Att något är lämpligt eller typiskt och kan representera något (Svenska Akademin, 2007)  
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Intervjun öppnar upp för möjligheten att få ett djup i studien. Med detta menas att det ska 

finnas en atmosfär som tillåter informanten att prata fritt och utveckla sina resonemang (a.a., 

2009:231–233, 253-254; Sjöberg & Wästerfors, 2008:33–35). 

    Författarna valde att göra personliga intervjuer med endast en informant åt gången, vilket 

gjort det lättare att genomföra intervjun, samt ta tillvara just dennes berättelse. Det var lättare 

för forskaren att kontrollera situationen och arrangera mötet när en informant medverkade. 

Intervjun kan göras utifrån antingen en strukturerad intervju eller en semistrukturerad 

intervju. Den strukturerade är planerad till start kring vad som ska tas upp och hur intervjun 

ska fortskrida. Den semistrukturerade bidrar till ett mer öppet förhållningssätt, där viss 

flexibilitet och utvecklande svar är möjliga. En semistrukturerad intervjuguide användes, som 

en ram att förhålla sig till under intervjusituationen. I intervjuguiden tilläts informanterna att 

svara med egna ord och utifrån egna upplevelser. Fokus låg på deras berättelser. Författarna 

har haft en tydlig struktur i intervjuguiden, där frågorna ställts på samma sätt till de 

deltagande informanterna. Genom detta har deras berättelser utgått från samma grund, men 

med en skillnad i svaren då de har olika personliga erfarenheter (Denscombe, 2009:233–235).   

   En observatör kan också underlätta intervjusituationen, genom att lättare uppmärksamma 

sådant som annars kan missas. Observatören håller hela tiden fokus på situationen och kan i 

stunden reflektera över händelser och verbala uttalanden. Det är viktigt att observatören 

antecknar under tiden, för att motverka att värdefull information förbigås eller glöms bort 

(Denscombe, 2009:272–274). Innan intervjuerna påbörjades så bestämdes det att en av 

författarna skulle observera och anteckna, samt att den andra författaren skulle ställa frågorna 

under intervjun. Intervjuerna utfördes på personalens arbetsplatser, vilket var smidigast för 

alla parter. Detta för att inte ta mer än nödvändig tid från deras arbete, samt för att de skulle 

känna sig bekväma i intervjusituationen. Här ansåg författarna att intervjuerna kunde skapa 

extra trygghet hos informanterna.  

 

3.2.3. Materialinsamling 

    

Det vanligaste tillvägagångssättet för att registrera information är att använda sig av 

bandspelare, vilket ger ett tillförsäkrande i att det som sagts under intervjun finns lagrat. 

Bandspelare används med försiktighet, då den kan påverka informanten på ett hämmande sätt. 

Ett annat sätt att registrera data är att göra anteckningar. Det är bra om dessa kompletterar 

varandra i de situationer som går, för att bäst underlätta senare analysarbete (Merriam, 

1993:96–97; Denscombe, 2009:259).  
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   Författarna har använt bandspelare, när detta godkänts av informanterna. På detta sätt har 

det funnits en större möjlighet att framställa materialet mer trovärdigt, genom att 

informanternas egna erfarenheter kommer fram, genom exempelvis citat. Båda författarna har 

antecknat, men uppgiften har mest koncentrerats till observatören. Detta för att säkerställa 

utifall bandspelaren skulle sluta fungera, samt för att i stunden kunna reflektera över det som 

sägs. I tre situationer har informanterna inte samtyckt till att bandspelare används, eftersom de 

då skulle ha känt sig obekväma. I dessa fall har det varit särskilt viktigt att anteckna, för att 

underlätta senare analysarbete.  

 

3.2.4. Analys av materialinsamlingen  

 

Kvalitativa framställningar handlar om att söka förståelse. Genom kvalitativ metod samlas en 

större mängd information in, vilket kräver att forskaren kan selektera och avgränsa, för att 

skapa ordning och struktur. Det handlar om att kunna sålla bland materialet, genom att finna 

centrala delar som är mer relevanta än andra. För att kunna göra detta är det viktigt att koda 

olika avsnitt i texten, utan att tappa fokus från informanternas egna berättelser och 

erfarenheter (Denscombe, 2009:386–388; Kvale, 1997:159-160).  

   Analysen i den kvalitativa metoden bygger på en detaljerad empiri där alternativa 

förklaringar och slutsatser varit möjliga att göra. Det viktiga är inte att hitta giltiga 

förklaringar utan att fokusera på det unika (Denscombe, 2009:398–399). Analysarbetet är 

krävande i en kvalitativ studie och representativitet svårt att uppnå (a.a., 2009:399–401; 

Robson, 2002:459–460).  

   Eftersom en kvalitativ studie inte har till syfte att dra några generella slutsatser har detta inte 

heller varit målet med uppsatsen. Författarna har efter varje intervju transkriberat4 dessa 

tillsammans, genom att ha gått igenom både anteckningarna och inspelningarna. Sedan har 

samstämmiga och skiljda resonemang sökts i erfarenheterna och berättelserna, som varit 

relaterade till selekteringen och hur bedömningarna går till inom den psykiatriska akutvården. 

Dessa har sedan sammanställts under olika underrubriker i avsnittet resultat och analys.   

     

 

 

 

                                                 
4 Att överföra från tal till skrift – omskriva (Svenska Akademin, 2007)  
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3.3. Styrkor och svagheter 

 

Validiteten måste vara uppfylld i forskningsstudien, vilket innebär att rätt sak mäts och på rätt 

sätt. Det ska finnas en försäkran om att det kvalitativa datamaterialet har kontrollerats och 

producerats genom en god praxis (Denscombe, 2009:378, 380). Validiteten bestäms alltså av 

vad som är tänkt att mätas och om tillvägagångssättet stämmer överens med frågeställningen 

och syftet (Holme & Solvang, 1997:163). Merriam (1993) menar att det finns en inre validitet. 

Det syftar till att besvara ifall empirin och resultat stämmer överens med konkret fakta av 

verkligheten (Merriam, 1993:177).  

   I en kvalitativ studie krävs det att vissa kriterier uppfylls, för att forskningen ska vara 

trovärdig och nå validitet. Tillförlitligheten är ett av kriterierna, vilket syftar till om 

undersökningen går att utföra igen och i sådana fall om forskningsinstrumentet förhållit sig 

neutralt. Objektiviteten är ett annat kriterium som forskaren ska förhålla sig till, i den mån det 

är möjligt (Denscombe, 2009:378–386).  

   Intervjuerna har som tidigare nämnts varit semistrukturerade, vilket inneburit att samma 

frågor har ställts till alla informanterna samtidigt som det funnits utrymme för utvecklande 

svar och flexibilitet i situationen. På så sätt anser författarna att objektiviteten har beaktats, i 

den mån det varit möjligt. Alla informanter har sina egna erfarenheter och unika berättelser att 

utgå ifrån. Inga generella slutsatser eller sanningar har kunnat påtalas, det är informanternas 

egna åsikter och erfarenheter som har speglat studien. Däremot är personalen involverade i 

den psykiatriska akutvården och har olika lång erfarenhet av arbetet, vilket gör att det de säger 

är ”sanningar” sett utifrån deras egna ”verkligheter” i deras vardagliga arbetssituationer. 

   Författarna anser sig haft en variation av personal med olika yrkeskategorier. De sex 

informanterna som deltagit i intervjuerna anses ha varit relevanta och representativa för den 

psykiatriska akutvården. Den nackdel som upplevts har varit svårigheten av att få tag på en 

läkare. Dess medverkan hade kunnat bidra med intressant information om bedömningar som 

de gör inom den psykiatriska akutvården. På detta sätt hade ledet av yrkeskategorier utökats. 

Det hade givit en större bredd i resultatet kring bedömningsansvaret i olika led, men 

författarna upplever inte att detta har gjort uppsatsen mindre värdefull, då ett stort område 

ändå täckts. Även att inte ha med någon manlig informant kan ha påverkat den data som 

insamlats. Det är möjligt att informationen hade skiljt sig åt utifrån manliga och kvinnliga 

perspektiv. Trots detta fokuserar studien på den psykiatriska akutvården, vilket enligt 

författarna inte bör ha påverkats markant av att endast kvinnor deltog.  
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3.4. Forskningsetiska överväganden 

    

Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av studien fundera kring de etiska principerna. 

Forskningen får inte skada några informanter eller lämna ut dem. Individerna tillfrågas innan 

studien påbörjas och tilldelas information kring vad som förväntas. Informanterna ska också 

ge ett frivilligt samtycke till undersökningen samt veta om och ha möjlighet att kunna dra sig 

ur studien. Detta för de inte ska känna sig kränkta eller komma till skada på något sätt 

(Denscombe, 2009:193–198; Drugge, 2007:40-42).  

   I uppsatsen har personal inom psykiatrin intervjuats, vilket innebär att några etiska 

dilemman inte varit synliga. Personalen har svarat på frågor kring hur selekteringen och 

bedömningen går till kring akuta hjälp- och stödinsatser, vilket inte varit några känsliga 

ämnen som rört just deras position. Eftersom författarna endast utfört studien i Kalmar stad 

har det valts att inte nämna informanternas olika positioner inom psykiatrin. Deras 

yrkesbefattning nämns nedan, men vilka avdelningar de arbetar på har författarna valt att inte 

göra synligt i studien. Detta för att tillförsäkra anonymiteten i forskningsstudien. Författarna 

har följt vetenskapsrådets riktlinjer för en etisk försvarbar forskningsstudie. Dessa är följande; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav;  

� Informationskravet handlar om att informera de undersökta om syftet, vad materialet 

kommer att användas till samt annat viktigt som är relevant att berätta. 

� Samtyckeskravet handlar om att få ett godkännande av den undersökta till deltagandet 

samt till publicering av materialet och att undersökningspersonen när som helst ska 

kunna dra sig ur studien.  

� Konfidentialitetskravet handlar om att bevara personuppgifterna med försiktighet och 

bevara anonymiteten, genom att avidentifiera personen i framställningen.  

� Nyttjandekravet handlar om att endast använda materialet för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, s. 7-14). 

Författarna har valt att ge informanterna kodade namn, för att skydda dem och förstärka 

anonymiteten. Deras yrkesroller skiljer sig åt, men gemensamt är att de arbetar inom den 

psykiatriska akutvården. Katarina är utbildad skötare och ledare inom den psykiatriska 

akutvården. Marianne och Emma är utbildade skötare. Pamela, Rosmarie och Lovisa är 

utbildade sjuksköterskor. 
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3.5. Ansvarsfördelning 

 

I början av uppsatsen satt författarna gemensamt och skrev problemformuleringen, samt syftet 

och frågeställningarna. Under tidens gång har teman och artiklar delats upp, som sedan 

skiftats efterhand. Resultatets och analysens olika teman har också fördelats mellan 

författarna. Författarna har hela tiden haft kontakt via mail, samt tillsammans gjort tillägg och 

justeringar på texten. Texten ovan och den som följer ansvarar båda för och har varit aktivt 

delaktiga i.  

 

Författarna har ovan beskrivit den problematik som ligger till grund för uppsatsskrivandet och 

den metod som ligger till grund för materialinsamlingen. Vidare ska författarna beskriva vad 

som finns skrivet kring selekteringsprocessen och det bedömningsansvar personal har i olika 

lägen, genom framläggningen av tidigare forskning.   
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4. Tidigare forskning 

 

Att hitta information om selekteringsprocessen, bedömningar och val inom enbart den 

psykiatriska vården var svårt. Därför har författarna fokuserat på det allmänna kring 

rationalisering, selektering och bedömningar. Avsnittet kommer att beskriva vad som kan 

påverka de bedömningar som en individ gör, inom en organisation. Sådant som kan vara 

styrande i de selekteringar som görs framkommer av texten nedan. 

 

4.1. Vad som styr valen och bedömningarna  

 

Att vara personal i en organisation innebär att arbeta efter de mål och riktlinjer som 

organisationen satt upp. Den individuella och den organisatoriska viljan kan skilja sig åt, 

vilket kan skapa svårigheter vid bedömningar. För att inte skapa obalans och för att kunna 

vara trygg i sitt arbete fattar därför personalen de beslut organisationen står för. Det som ofta 

sker är att personalen tar rationella beslut, som styrs av de organisatoriska förutsättningarna 

snarare än deras egna bedömningar. Det som finns med i bedömningarna är om idealet 

uppfylls och håller sig inom ramen för organisationens koncept (Zyglidopoulos, Fleming & 

Rothenberg, 2008).    

   Bedömningar kan skilja sig åt beroende på vilka individer bedömningarna berör. När beslut 

ska tas om vilka insatser som är nödvändiga är avgörandet beroende av ett flertal faktorer. Det 

som kan påverka bedömningen av insatser kan bland annat vara ålder, sexualitet, vilka 

mediciner en individ tar samt hur individens liv i största allmänhet ser ut (Janvier, et al. 2008). 

   Bedömningsansvaret personalen har kan skapa oro och skuld. På detta sätt är det ibland 

nödvändigt att skapa sig ett ego, där rationaliseringar styr besluten. Personalen försvarar sig i 

situationer som kan bli för starkt emotionella. De väljer bort sådant som skapar konflikter och 

rättfärdigar sina val. Bakom detta ligger en stor osäkerhet i hur de ska hantera 

bedömningsansvaret (Zyglidopoulos, et al. 2008). 

   Noggrannheten förbigås ofta kring bedömningar av risker, speciellt då tidsbrist råder. Vid 

bedömningar där individen är i ett kritiskt tillstånd finns det alltid en ovisshet kring vad som 

ska beslutas. Det har bland annat gjorts observationer som visar att det i pressade situationer 

sker ett flertal bedömningar under en kortare tid. Under ett åttatimmars pass hade det gjorts 

mer än 50 olika bedömningar av endast en personal. När dessa komplexa och pressade 
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situationer uppstår blir valen avgörande för den vårdbehövande. Ren instinkt blir då styrande i 

bedömningarna snarare än rationella resonemang (Thomson, et al. 2007).  

   Risken i att inte se alla vårdbehövande som unika och inte bedöma dem som enskilda 

individer, är att arbetet kan dehumaniseras. Att personalen rättfärdigar de val som gynnar 

organisationen kan få konsekvenser för individerna. De som inte uppfyller idealen 

rationaliseras bort och selekteringen styrs av organisationens möjligheter. Den största risken 

är att personalen ser bort ifrån sin egen förmåga att göra bedömningar och endast koncentrerar 

sig på att göra sitt jobb, utan att ha någon känsla för det (Zyglidopoulos, et al. 2008). En 

annan risk är att bedöma efter olika kategorier, då dessa kan vara missvisande och leda till 

felbedömningar. Exempelvis att göra val efter den ålder individen har kan vara en kategori. 

Att endast se till en komponent hos individen kan göra att viktig information utesluts. 

Bedömningarna innefattar ofta komplexa situationer, där ett flertal komponenter är 

involverade. En helhetsbild av individens situation krävs, för att inte göra förhastade 

bedömningar som leder till konsekvenser som skadar individen (Janvier, et al. 2008).  

   I ett flertal situationer görs det misstolkningar och bedömningsansvaret missköts genom att 

värdet i den information som tilldelas personalen underskattas. Beroende på vilken tyngd 

personalen lägger i informationen om individens tillstånd så styrs bedömningarna i olika 

riktningar. Trots att personal i vissa lägen tilldelas samma information kan deras bedömningar 

skilja sig markant. Orsaken är hur de väljer att värdera informationen (Thomson, et al. 2007).  

   Det är viktigt att i en professionell position alltid ge de vårdbehövande den information som 

är viktig för att de själva ska kunna fatta beslut. De ska ges heltäckande information kring det 

som är väsentligt att veta. Detta ska bland annat röra tillståndet individen befinner sig i och de 

insatser som är möjliga att göra. Det som är speciellt viktigt att meddela individen ifall det 

föreligger några risker med insatsen (Janvier, et al. 2008).  

   Det finns inga bra riktlinjer för hur tillvägagångssättet i bedömningarna ska gå till. Det är 

viktigt att de görs efter individuella förutsättningar och att varje individ ska ses som unik (a.a., 

2008). Det som är viktigt att påpeka är att all personal inte alltid måste göra rätt i sina 

bedömningar, men att det finns en miljö inom organisationen som tillåter att egna val och 

bedömningar görs (Zyglidopoulos, et al. 2008).  

 

I den tidigare forskningen har författarna nu lagt fram vad som är viktigt att tänka på vid 

bedömningar i olika sammanhang, men även vad det finns för svårigheter med ansvaret. Detta 

är relevant för den vidare studien, då det belyser svårigheter i bedömningsansvaret som 

personalen har i olika situationer. När avgörandet för vilka individer som ska få akuta insatser 
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vilar i personalens omdömen. Vidare i nästa avsnitt kommer författarna att fokusera på det 

teoretiska resonemanget.  
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5. Teori 

 

Den teoretiska grunden för analysen är ”Social judgement theory”. Den beskriver hur 

individer teoretiskt resonerar vid olika situationer för att fatta beslut. Hur medvetandet styrs 

genom tankemönster och attityder. Den beskriver också varför individer ibland är osäkra i de 

beslut som ska tas och strävar efter att beskriva individers handlingsfrihet i hur pass 

övertygande ny information är (Sherif & Hovland, 1961).  

   Eftersom det finns en skillnad i hur individer tar till sig informationen och gör olika 

bedömningar, kan teorin ge en förklaring till varför det kan skilja sig åt. Teorin är uppdelad i 

olika teman, som beskriver hur individens medvetande styr hur den nya informationen ska tas 

omhand. Detta är viktigt att först uppmärksamma, för att kunna besvara varför individer 

agerar och bedömer som de gör (a.a.).  

   Genom teorin vill Sherif och Hovland (1961) visa hur attityder och attitydförändringar 

skapas genom kommunikation. De menar att dessa sedan påverkar individens 

bedömningsprocess. Bedömningarna påverkas av både yttre nya situationer och de inre 

förankrade attityderna, vilka de benämner som referensskalor. Referensskalan innefattar olika 

kategorier i individens medvetande. När ny information introduceras, så påverkar det 

individens referensskala på olika sätt. Hur informationen tas omhand påverkas i sin tur av 

referensskalan. Vidare ska detta beskrivas mer ingående.  

 

5.1. Hur referensskalorna blir internaliserade5 

 

Sherif och Hovland (1961) menar att teorin förklarar hur individen agerar utefter den nya 

information som inkommer, och hur pass psykologiskt avvikande ny information kan vara. 

Det handlar om vilka attityder som existerar och hur starka dessa är kopplat till olika 

situationer och områden. Dessa påverkar vidare hur individen senare kan göra förändringar 

genom social kommunikation.  

   Individen har individuella scheman och kategorier i sitt medvetande, som skapats av 

erfarenheter och sociala sammanhang. Dessa kategorier och scheman blir till referensramar, 

vilka man förhåller sig till i olika situationer. En individ skapar sina referensskalor genom 

erfarenheterna av många liknande situationer, objekt, individer och kommunikation. Detta är 

bakgrunden till hur individen har skapat sina attityder och vilka individen kan referera till vid 
                                                 
5 Att införliva i sitt tänkande (Svenska Akademin, 2007) 
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bedömningar. Sherif och Hovland (1961) menar att man kan se attitydskapandet och dess 

förändringar genom en lärande process. De attityder och tankemönster som individen skapat 

sig kan relateras till andra liknande situationer, som tidigare har blivit uppenbara för 

individen. De har genom att ha tagit efter andra individer internaliserat attityderna, gjort dem 

till sina egna och lagrat dem i referensskalan (Sherif & Hovland, 1961).  

   Sherif och Hovland (1961) menar att referensskalorna har förvärvats genom dels en lärande 

process, men även genom sociala situationer. Genom lärandet har individen fått olika mycket 

kunskap och information om olika kategorier. De värden som skapats i sociala situationer är 

de normer och andra individers beteende individen har upplevt. Genom att individen vistas i 

sociala sammanhang bildas sociala attityder, utefter den kunskap som ges om situationen. 

Dessa sociala situationer påverkar individen effektivt och influerar därmed bedömningarna. 

   Till viss del kan det skilja sig åt om individen tar efter någon som står denne nära eller en 

främling, men inte i alla lägen. Sherif och Hovland (1961) menar att individen vanligtvis 

håller med sina vänner. Även de individer runt omkring som nyligen lyckades i sina 

bedömningar tas lättare efter, snarare än de som misslyckades. Om individen tar efter någon 

annans attityder beror mycket på motivationen och de känslomässiga band som skapats. Med 

detta menas att sådant som berör en individ, exempelvis familjen, gör det lättare att 

internalisera likadana tankemönster.  

 

5.2. Hur individens referensskalor påverkar ny information 

   

Attityden tydliggörs när individen reagerar på den nya informationen. Detta sker i någon grad 

av acceptans eller i någon grad av avvisande och utefter det sker sedan en 

bedömningsprocess. Det finns tre olika attityder hos individen; accepterande, neutral och 

avvisande;  

� Den accepterande attityden har ett flexibelt och resonerande synsätt, där det tillåts att 

motsägelser uppkommer genom ny information.  

� Den neutrala attityden innebär att individen varken accepterar eller avvisar den nya 

informationen.  

� Den avvisande attityden handlar om att individen förkastar den information som inte 

stämmer överens med sina egna attityder och tankemönster (Sherif & Hovland, 1961). 

   Sherif och Hovland (1961) beskriver hur ny information kan tas omhand av en individ, 

genom två olika processer. De menar att informationen antingen överrensstämmer med 
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individens egen referensskala eller så särskiljer den sig från dessa. De två processerna är 

assimilation och kontraster;  

� Assimilation innebär att informationen överrensstämmer med de egna attityderna och 

tankemönstren. Det syftar till hur mycket acceptans och graden av ego involvering 

individen har i bedömningen av ny information. Detta kan skapa konsekvenser, då det 

finns begränsningar i att kunna ändra sina attityder. Om information hela tiden 

stämmer överens med de egna attityderna, finns det ingen anledning att ändra dem. 

Assimilation uppstår lättast om den nya informationen är ostrukturerad. Graden av 

assimilation varierar beroende på distansen till referensskalan. Ju mer 

överrensstämmelse det är mellan referensskalan och informationen, desto mer 

assimilation. 

� Kontraster innebär att informationen är motsägelsefull med de egna attityderna. Värdet 

överensstämmer inte med den egna referensskalan. På detta sätt uppstår konsekvenser 

när individen inte väljer att ta till sig den nya informationen och bedömningarna sker 

bort ifrån den nya informationen. Kontraster ökar när det finns en markant skillnad 

mellan de inre referensskalorna och den nya informationen.  

    

5.3. Vad som påverkar individens referensskalor 

 

Hur en individ tar till sig information styrs mycket av de egna grundvärderingarna, menar 

Sherif och Hovland (1961). En individ gör alltid bedömningar utifrån sig själv och är 

beroende av den närhet eller distans som finns till ens egen ståndpunkt. Trots att individer har 

egna referensskalor kan andra saker påverka, som inte går att bortse ifrån. Vilka attityder 

individen har influerar informationen, genom att värdera den samt kategorisera den, och utgör 

sedan grunden för hur vilka bedömningar som görs.  

   Även hur betydande vissa områden är för individen är avgörande att ta till sig 

informationen, vissa saker kan favoriseras och ha varierande betydelse i olika sammanhang. 

Är en individ väldigt involverad och engagerad i vissa områden kan viss information vara 

starkt betydande för denne, medan någon annan upplever det obetydligt. Påverkar den nya 

informationen individen starkt och inte faller inom samma tankemönster som de egna, är det 

lättare att avvisa den. Sådant som faller inom individens egna ramar rankas däremot högt, om 

individen lägger kvalitet i det (Sherif & Hovland, 1961).  
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   På grund av att individen har egna grundläggande värderingar kan de använda sig av sin 

handlingsfrihet, kring valet av hur informationen ska värderas. Håller individen med om det 

som inkommer kan informationen lättare accepteras. Ju mindre individen håller med om det 

som påtalas, desto lättare avvisas det. Individen bedömer först informationen och har därefter 

ett val att övertygas av den. Det betyder att handlingsfriheten är stor kring om man vill 

acceptera eller avvisa informationen. Passar något med individens redan existerande 

referensskala, utgör den en stor grund för vilka bedömningar som kommer att göras (a.a.).  

    

5.4. Förändringar i referensskalor 

 

Om en individ ska kunna göra relevanta och effektiva bedömningar krävs det att 

informationen är utvecklad. Med det menar Sherif och Hovland (1961) att individen behöver 

tillräcklig information, för att kunna koppla denna till de egna attityderna och även ha en 

möjlighet att kunna göra attitydförändringar. 

   Om informationen assimilerar med attityderna och individen har en accepterande attityd är 

det svårare att bidra med en förändring. Genom ett accepterande synsätt och kontraster i den 

nya informationen kan förändringar göras, eftersom den nya informationen har nått fram till 

individen. Då motsägelser uppstår finns en större möjlighet att kunna förändra individens 

attityder, då nya tankemönster kan uppenbara sig. Genom det avvisande synsättet är det 

svårare att förändra sina tankemönster, då individen inte tillåter sig att se ifrån något annat 

perspektiv (Sherif & Hovland, 1961). Har en individ ett accepterande synsätt tolererar denne 

mer icke överrensstämmelse i informationen. Ju större skillnad det är i den nya informationen 

och den redan förankrade attityden, desto mer övertygande kan informationen bli. Med det 

menas att det kan ske attitydförändringar, att den nya informationen öppnar upp för nya 

infallsvinklar. Då gäller det att individen tillåter sig att ta in den nya informationen och inte 

avvisar den direkt. Båda processerna assimilation och kontraster kan bidra till konsekvenser. 

Den ena avvisar informationen, medan den andra godtar den utan några vidare funderingar. På 

detta sätt motverkas att en förändring i attityderna kan göras (Sherif & Hovland, 1961).  

   Det finns en relation mellan hur pass stor motsägelse det finns i den nya informationen och 

ens egna tankemönster och möjligheten till att göra attitydförändringar. Med detta menar 

Sherif och Hovland (1961) att med lite motsägelser är det svårt att förändra, då assimilation 

uppstår, som ligger nära det egna. Med för mycket motsägelser är det också svårt att förändra, 
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då väldiga kontraster istället uppstår. Ökade motsägelser ger därmed ökade 

attitydförändringar, men samtidigt får inte informationen direkt avvisas (a.a.).     

   Med en neutral attityd sker de största förändringarna i tankemönstren då varken det 

avvisande eller accepterande attityderna är övervägande. Det finns en öppenhet för att dela 

upp kategorierna och därmed förändra sin bedömningsskala. Informationen måste även skilja 

sig från den referensskala som redan är besannad hos individen, samt att den nya 

informationen inte kan assimilera sig eller ha en markant kontrast. Om detta uppfylls kan det 

ske en övertygelse av informationen och förändringar kan komma till stånd. När 

informationen återkommer samt är tydlig och klar kan det bildas nya referensramar hos 

individen och därmed sker en attitydförändring. Det neutrala synsättet betyder inte att 

individen är ointresserad av informationen, utan att denne känner sig kluven inför den nya 

situationen. Därmed finns det en möjlighet att förändra sina attityder och tankemönster (a.a.).  

   För att kunna värdera informationen i sociala sammanhang kan ibland individen tillåtas att 

se till bakgrunden hos någon annan individ, att kartlägga helheten av situationen. I sociala 

situationer skapas också dialoger mellan individer. När liknande tankar och attityder går att 

finna skapas samhörighet. Individerna behöver inte alltid förändra sina tankemönster, utan 

ibland endast tillåta sig att se utifrån någon annans perspektiv. I dessa situationer kan det även 

uppstå konsekvenser. Sherif och Hovland (1961) menar att när en individ påverkas av den 

sociala situationen och gör bedömningar skiljda från sina egna uppfattningar, skapas dessa 

misslyckanden. Individernas egentliga attityder förblir då undanskymda, för att de påverkats 

av den sociala omgivningen (a.a.).  

 

5.5. Bedömningsprocessen 

 

Bedömningarna reflekterar de sociala normerna individen har. När bedömningar ska göras är 

erfarenheterna väldigt viktiga, där valet kan avgöras på hur andra har bedömt det förut. 

Bedömningarna är komplexa och påverkas förutom individens existerande referensskala även 

av den sociala situation som är upprättad när bedömningen ska ske och interaktionen mellan 

individer (Sherif & Hovland, 1961).  

   Bedömningar är relativa, individen har en förmåga att förvrida och förvränga situationer 

som uppkommer. Detta för att individer i många lägen strävar efter att få den informationen 

som tilldelas att passa sina egna attityder. En individs förkunskap kan få ny information att 

anpassas och stämma överrens med sitt egna, fast det kanske inte hade bedömts så av någon 
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annan. Individer är sedan mycket snabba på att göra bedömningar, denna process går fort. 

Redan när informationen tilldelas individen börjar processen och bedömningen har då styrts 

mycket av dennes egen referensskala (a.a.).  

   En bedömning innefattar alltid en jämförelse mellan två eller flera stimuli. Med stimuli 

menas den nya kunskapen eller de nya situationerna individen ställs inför. Det finns alltid 

flera val i en bedömningsprocess. Ett av de uppenbarade stimulis är mer favoriserat eller 

omtyckt än det andra, vilket bedömningarna sedan styrs utefter. Sherif och Hovland (1961) 

menar att det blir ett problem om den egna referensskalan inte tillåter att se utifrån andra 

synvinklar (Sherif & Hovland, 1961).  

   Informationen kan bedömas olika fram tills att individer befinner sig i samma situation, 

vilken då kan påverka att samstämmighet uppkommer. Bedömningen beror också på hur 

mycket information som tilldels om något (a.a.).  

   Den spontana användningen av de relevanta attityderna kan skapa ett ständigt och centralt 

problem för individen. Ostrukturerade referensskalor innebär ofta att felbedömningar görs, då 

det inte finns en tydlig grund att förhålla sig till i bedömningarna. Sherif och Hovland (1961) 

menar att en individs första bedömningar kan skilja sig åt, men allt eftersom blir det mer 

stabilitet och struktur i bedömningarna (Sherif & Hovland, 1961).  

   För att kunna utvärdera de felbedömningar som ibland kan göras, är det viktigt att ha 

kunskap om hur individers attityder påverkas och hur dessa sedan kan förändras, vilket ovan 

har beskrivits (a.a.). 

 

5.6. Akuta situationer 

 

En individ som är väldigt självcentrerad i sina tankemönster och bedömningar kan trots detta 

förändra sina attityder vid akuta situationer. I dessa lägen kan individen vara tvungen att fatta 

snabba beslut, där man tvingas acceptera eller avvisa beslutet direkt. I dessa fall har individen 

inget utrymme för betänkande och kompromissar därmed med sina självcentrerade 

tankemönster. Snabba bedömningar krävs, utan att individen har hela situationen klarlagd för 

sig. Ju starkare band individen har till sina egna tankar och tro, desto svårare är det att göra 

dessa kompromisser. Impulsiviteten i akuta situationer bidrar med möjligheter för 

självcentrerade individer att göra förändringar, då det undermedvetna ibland tar över. 

Bedömningarna ageras då ut, när situationen påverkar individen starkt (Sherif & Hovland, 

1961).   
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Sammanfattningsvis kan teorin sammanställas som följer. Individen har redan förankrade 

attityder och tankemönster i en referensskala. Attityden till ett objekt, en individ, en grupp 

eller ett socialt problem gör att individen drar en slutsats, när ny information 

uppmärksammas. Värdet på informationen bedöms utefter hur nära det ligger ens egna 

tankemönster, som ovan har beskrivits och individen påverkas av dessa mönster (Sherif & 

Hovland, 1961).  

   Den nya informationen förmedlar ett flertal olika val och bedömningar som kan göras. 

Genom att reagerar på informationen genomgår sedan individen en kategoriseringsprocess. 

Härmed sker en bedömning av den nya situationen. Desto tydligare informationen är desto 

bättre framstår den nya informationen och det blir därmed lättare för individen att förändras 

sin referensskala. Innehar individen en neutral attityd är det lättare att göra förändringar i 

referensskalan. Bedömningsprocessen kan vara både medveten eller omedveten (a.a.). 

   Teorin kan inte ses som en självklar sanning, då informationen inte går att endast ses som 

svart eller vit. Med detta menas att det inte är självklart att man direkt avvisar eller accepterar 

den nya informationen utan att se till informationens innebörd. Skulle det vara så att det finns 

bra argument i den informationen som tilldelas kanske den inte avvisas, trots att den inte 

stämmer överens med individens egna attityder. För att ny information inte ska avvisas av 

individen, krävs det att den passar in i individens standardvärden och är relevant för de 

tankemönster som existerar – i individens ego (a.a.).  

    

Författarna har nu framställt det teoretiska resonemanget i uppsatsen. Här har det framkommit 

att individer har olika starka attityder och tankemönster. Dessa är styrande i hur den nya 

informationen kommer värderas. I och med detta är också de bedömningar som en individ gör 

påverkade av dessa referensskalor. Detta är relevant för studien som belyser personalens 

bedömningsansvar och hur selekteringsprocessen går till inom den psykiatriska akutvården.  

Författarna kommer vidare att lyfta den empiri som insamlats och sedan analysera dessa 

resonemang genom det teoretiska perspektivet.  
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6. Resultat och Analys 

 

Nedan presenterar och analyseras resultatet av undersökningen. Kapitlet är uppdelat i fyra 

underrubriker; bedömningsgrunder, de mest akuta bedömningarna, resursbrist, alla kan få 

hjälp. Dessa tar var och en upp och besvarar hur bedömningsprocessen går till i olika 

situationer när en individ söker akuta insatser. De tar även upp vad som påverkar till att 

selekteringar av de vårdbehövande är nödvändiga att göra. Författarna kommer att analysera 

resultatet genom Sherif’s och Hovland’s (1961) ”Social judgement theory”.   

 

6.1. Bedömningsgrunder 

 

De bedömningar som görs sker dels utifrån tydliga grunder och riktlinjer, men även utifrån 

personalens egen känsla för situationen. Nedan har dessa delats upp i informella bedömningar 

och formella bedömningar.  

 

6.1.1. Informella bedömningar  

 

Katarina menade att individerna känner sig själva bäst och brukar ha en god uppfattning om 

hur akut deras behov är. Enligt Katarina handlar det om att ha en bra fingertoppskänsla och en 

lång erfarenhet i bedömningarna. Det gäller att kunna höra mellan raderna, om vilka som 

beräknas mer akuta än andra. Även Emma följer Katarinas tankar om en bra personlig 

kännedom.  

 

”Mycket överväganden och mycket personlig kännedom i bedömningen […] olika 

personer kan göra olika bedömningar” (Emma)  

 

Sherif och Hovland (1961) menar att hur en individ tar till sig den nya informationen ofta 

styrs av sina grundvärderingar och förankrade referensskalor. Eftersom bedömningarna styrs 

mycket av fingertoppskänsla är det viktigt att personalen ser bort ifrån sina invanda attityder 

och tankemönster. Deras personliga överväganden är styrande i bedömningarna.  

   Hur bedömningarna görs beror mycket på hur man är som individ. Det kan bero på hur pass 

stor osäkerhet det finns i yrkesrollen och vilken grad man har av rädsla inför att göra 

felbedömningar, menade Emma. 
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   Sherif och Hovland (1961) menar vidare att individen har en stor handlingsfrihet i vad 

denne vill göra med informationen. Att bedömningarna skiljer sig åt mellan olika individer 

betyder att deras bedömningar om akuta insatser ska tillsättas, väljs utefter hur de uppfattar 

individernas vårdbehov. Detta styrs i sin tur av vilka referensskalor de har att förhålla sig till, 

vilket gör att bedömningarna blir individuella och personliga.  

 
6.1.2. Formella bedömningar     

 

De olika bedömningarna som leder till om individer selekteras till akut vård görs i olika led. 

Katarina berättade att det är telefonrådgivningen som ansvarar för den första bedömningen av 

hur snabbt insatser behöver sättas in. Där är det en sjuksköterska som avgör ifall individen är i 

akut behov av hjälp och behöver träffa en jourläkare.  

 

”Individerna delas in i akuta fall […] akuta fall får hjälp direkt” (Katarina) 

 

Om läget bedöms mindre akut får individen en remiss skickad till öppenvården, för att få 

vänta på en samtalskontakt. I akuta fall sker ett första möte med en läkare direkt och utefter 

det sker en vidare bedömning. Enligt Marianne görs även bedömningar på vårdcentraler och 

sjukhus, där läkare eller distriktssköterskor skriver remiss till psykiatriska mottagningen för 

en vidare bedömning. Lovisa berättade även hon att individer som kontaktar via 

akutintagningen på landstinget hänvisas vidare till en läkare på den psykiatriska 

mottagningen.  

   Emma menade att de individer som uppmärksammas akut av vårdcentraler ska samtycka till 

en remiss för vidare insatser på akuten. Om det bedöms att vidare hjälp bör tillsättas kan inte 

detta ske mot individens vilja, utan det måste råda frivillighet. De situationer där individens 

medgivande inte behövs är när polisen gör bedömningar. Lovisa följde samma spår som 

Emma, att det handlar om ”[…] någon som blivit spritt språngande galen” (Lovisa). Emma 

fortsätter vidare att när individen är en fara för sig själv och inte förstår sin problematik blir 

det tal om tvångsinläggning. Katarina, Pamela, och Rosmarie påtalade att inläggning i sådana 

fall sker utan individens samtycke, enligt Lag (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

I dessa lägen krävs en läkarbedömning och ett läkarintyg och Katarina menade att det då inte 

finns något att argumentera om. Pamela och Rosmarie påtalade vidare att det är svårt att 

använda sig av lagen ibland, då den inte alltid går att uppfylla.   
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”Det krävs vissa kriterier för tvångsintagning och ibland kan vi inte använda oss av den 

[…] allt är inte uppfyllt. Vi kan aldrig tvinga någon […]” (Pamela)  

 

”Tvångslagen [...] det är styrt, vilket gör det svårt att använda denna och göra 

tvångsinläggningar utan att kriterierna uppfylls. Man kan inte hålla någon kvar utan 

grund” (Rosmarie)  

 

Rosmarie berättade att det redskap som används när individer ringer till telefonrådgivningen 

är en mall för en första intervju (se bilaga 2). Denna mall innehåller frågor som bidrar till att 

sjuksköterskan kan göra en första bedömning om hur akut situationen är. Alla bedöms på 

samma grunder, men efter individuella behov. Dessa tas omhand och sorteras sedan ut efter 

hjälpbehov av läkaren. Hon berättade att det ibland kan ta lite längre tid innan individen får 

sin första kontakt med en läkare, för att individen har egna krav på någon speciell insats, men 

att det är upp till psykiatrin att bedöma om detta är möjligt. Rosmarie fortsatte med att berätta 

att den största fasan skulle vara att något missas i bedömningen. Det sker bedömningar hela 

tiden och hon menar att intervjuguiden är en stor hjälp för att täcka allt. Personalen försöker 

att fråga så mycket som möjligt när de vårdbehövande ringer. Hon menade att det är viktigt att 

alltid ta dem på allvar.  

   Sherif och Hovland (1961) menar att de neutrala attityderna tillåter mest fokus på att förstå 

informationen utifrån individen. Däremot finns det en kluvenhet i dessa situationer. Att 

personalen kan uppleva en fara i att göra ”fel” bedömningar kan vara en bieffekt av att de 

försöker se bort från sina tidigare attityder och tankemönster vid bedömningarna. Det betyder 

att trots deras försök att sätta sig in i den vårdbehövandes situation kan deras kluvenhet bidra 

till andra svårigheter i bedömningarna. Att bedömningarna inte blir grundliga och baseras på 

personalens tidigare kunskap om olika situationer.  

   Emma och Lovisa berättade att det finns skattningsskalor eller checklistor som personalen 

sedan använder sig av i det vidare arbetet, för att göra bedömningar av individens behov av 

insatser (se bilaga 3).  

 

”Du har ju skattningsskalor på hur pass allvarligt det är” (Emma) 

 

Dessa visar, som citatet uttryckt, hur pass allvarlig situationen är för individen. Punkterna i 

checklistan infattar en helhetsbild kring individens situation, menade Lovisa.  
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”Det är viktigt att se till patientens hela livshistoria, allting […] detta är vårt främsta 

verktyg. Det är alltid en kalkylerad riskbedömning vid inläggningar” (Lovisa) 

 

Enligt Sherif och Hovland (1961) tar individer in information på olika sätt. Då de inom 

psykiatrin ska ta in heltäckande information är det viktigt att inneha ett öppet synsätt. Utifrån 

det teoretiska resonemanget betyder detta att de neutrala attityderna är viktiga att förhålla sig 

till. På så sätt kan information som kanske avviker från personalens egna tankemönster kunna 

förstås utifrån den vårdbehövande individens synsätt. Genom att försöka hålla sig neutral blir 

heller inte assimilationen eller kontrasten i informationen lika betydande och avgörande för 

bedömningarna. 

   Emma förklarade vidare att en vårdplan upprättas när individens situation är klarlagd, där 

eventuella behandlingar ska ses utefter individens behov. Det är sedan en läkare som gör en 

ny bedömning inom ett dygn, baserad på checklistan och vårdplanen. Bedömningarna sker 

hela tiden i flera led, då individens tillstånd ständigt kan förändras.  

   Sherif och Hovland (1961) menar att en individ kan vara väldigt involverad och engagerad i 

vissa områden, vilket kan påverka den information som inkommer. Om något är starkt 

betydande för denne kan det påverka bedömningarna i en riktning, medan någon annan kan 

uppleva det obetydligt och styra bedömningarna i någon annan riktning. Genom 

framställningen av texten har det framkommit att den sökande först bedöms av en personal i 

telefonrådgivningen och sedan av annan personal på avdelningen, för att slutligen få en 

bedömning av läkaren. Detta kan skapa konsekvenser, då bedömningarna sker i flera led inom 

den psykiatriska akutvården.  

 

6.2. De mest akuta bedömningarna 

 

Katarina, Pamela, och Rosmarie ansåg att självmordsförsök är prioritering ett. De menade då 

att inläggning och omhändertagande sker snabbt utan någon väntetid.  

 

”Har du självmordstankar sätts du inte i kö på tre månader […]” (Rosmarie) 

 

När individer söker hjälp och dessa risker befaras vara allvarliga så tas det stor hänsyn i 

bedömningarna, hur viktigt det är att tillsätta insatser med omedelbar verkan. Pamela menade 

att de akuta situationerna kan bedömas utifrån om de vårdbehövande individerna inte klarar 

sig själva och är deprimerade. Hon berättade att det kan vara svårt att göra bedömningar av 
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hur allvarligt det är, då alla inte visar hur de verkligen känner sig. Katarina menade vidare att 

vid självmordsrisker eller självskadebeteenden handlar det om att snabbt skapa tillgång till en 

vårdplats och inläggning för individen. Även Lovisa ansåg att de individer som är i behov av 

akuta insatser prioriteras, genom att få hjälp omgående. 

 

”Prioritering ett […] inläggning och omhändertagande snabbt […] ingen väntetid. När 

individer söker och dessa risker befaras vara allvarliga så tas det stor hänsyn till och 

bedöms viktiga att fortsätta behandla” (Katarina) 

 

”Akuta fall ska ges hjälp fort, ja!” (Rosmarie) 

 

”Det är alltid en kalkylerad riskbedömning vid inläggningar” (Lovisa)   

 

   Sherif och Hovland (1961) menar att trots en självcentrering i sina attityder och 

tankemönster så kan akuta situationer förändra individens bedömningar. Dessa snabba beslut, 

utan väntetid, anser personalen är viktiga. Här finns inget stort utrymme för betänkande och 

därmed får personalen se bort ifrån sina invanda tankemönster. Vid självmordsrisker anser de 

att vårdplatser snabbt ska finnas tillgängliga, därmed ser de bort från andra möjliga 

påverkansfaktorer i bedömningarna.  

   Sherif och Hovland (1961) för också ett teoretiskt resonemang kring att kunna lära sig att se 

utifrån andras perspektiv, utan att själv förändra sin referensskala. När individer kontaktar 

psykiatrin akut tar de alltid de nya vårdsökande på allvar. Trots andra tankar om situationen 

bedömer de alltid dessa som akuta och att tas på allvar. Risken med detta menar Sherif och 

Hovland (1961) skulle vara att personalen inte förlitar sig på sina invanda attityder, utan 

påverkas av den vårdsökande och gör bedömningar utifrån endast en styrande faktor.  

   Även Marianne och Katarina menade att akuta inläggningar ofta sker vid situationer där 

individen upplever svår ångest och uppvisar självmordsrisker. Marianne och Katarina 

upplevde däremot inte att självmordsrisker är speciellt stora anledningar till de 

akutinläggningar som görs. Hon ansåg inte att det är så många individer med denna 

problematik inom den psykiatriska akutvården. Lovisa, Pamela och Rosmarie menade att det 

är vanligt att individer upplever ångest och depressioner inom den psykiatriska akutvården. 

Deras erfarenheter var till skillnad från Mariannes och Katarinas att många individer som 

lider av depression har en hög självmordsrisk och de såg också ett flertal med denna 

problematik inom psykiatrin. Emma menade att självmordstankar är väldigt vanligt i 
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akutvård. De allvarliga självmordsförsöken är mindre vanliga och hon upplevde inte att det 

var en hög frekvens av självmordförsök inom den psykiatriska vården. Hon menade att det 

alltid är svårt när det gäller depressioner och självmordstankar, men handlar det om 

självmordsförsök så tillsätts direkta hjälpinsatser. 

   Enligt Sherif och Hovland (1961) så bedömer individer efter sina egna involveringar och 

tankar. Sådant som är betydande för individen samt den referensskala som skapats påverkar 

hur de ser på olika situationer och information. Det finns olikheter i erfarenheter och 

upplevelser av hur pass vanligt det är med självmordsrisker inom den psykiatriska akutvården. 

Sherif och Hovland (1961) menar att bedömningarna är relativa och skiljer sig åt mellan olika 

individer. På detta sätt skulle uppskattningar om självmordsrisker kunna styra personalens 

bedömningar om en individs behov av akuta insatser i olika riktning.  

   Enligt Emma så är personalen på avdelningen väldigt duktiga och självsäkra i sina 

bedömningar. Den skickliga personalen har ofta förmågan att kunna upptäcka individers 

självmordstankar. När individer ringer och hotar att ta livet av sig blir bedömningarna viktiga. 

I detta läge är det nödvändigt att ställa tydliga frågor, för att nå en helhetsbild inför 

bedömningen av akuta insatser.  

   Sherif och Hovland (1961) menar att heltäckande och utvecklande information är viktigt, 

för att kunna göra relevanta och effektiva bedömningar. Här menade Emma att personalen 

söker den bredd av information, för att kunna nå en helhetsbild och kunna göra väl grundade 

bedömningar om akuta insatser behöver tillsättas.   

   Emma berättade vidare att det är viktigt att göra avväganden och bedöma allvaret i 

individens mående. Är det en individ som återkommer kanske det inte är lika allvarligt, 

menade hon, men är det en ny individ så måste denne alltid tas på allvar och bedömas som 

akut. Emma tyckte att det handlar om överväganden och personlig kännedom i bedömningen. 

Olika personer kan göra olika bedömningar. Liksom Emma tyckte Katarina att det är bra att 

kolla i journalerna ifall de har varit i kontakt med psykiatrin förut och är kända sedan innan.  

 

”Är det en känd person som återkommer kanske det inte är lika allvarligt, men en ny 

person måste alltid in akut för att göra en andra bedömning” (Emma) 

   

Sherif och Hovland (1961) menar att förkunskap och tidigare attityder kan påverka de 

bedömningar som görs. Eftersom personalen nämner att de ibland inte tar lika seriöst på de 

individer som söker flera gånger, kan risken vara att deras tidigare erfarenheter styr 

bedömningen snarare än den nya och kanske relevanta informationen. Teorin menar att det 
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finns en risk i att information som direkt avvisas inte kan öppna några nya synsätt och bidra 

till några förändringar. Det finns även en risk i det accepterande synsättet, där assimilation i 

informationen inte skulle öppna upp för några nya synsätt.   

   Bortsett från riskerna med förkunskapen om tidigare kända individer menar Sherif och 

Hovland (1961) också att det ibland tillåts att se till bakgrunden och kartlägga situationen när 

bedömningar ska göras. Detta gör personalen då individer som tidigare varit i kontakt med 

psykiatrin återigen söker akut vård, genom att exempelvis kolla i tidigare journaler. De 

försöker genom detta skapa sig en helhetsbild av individens situation, att inte endast göra 

snabba och förhastade bedömningar i de akuta situationer som ofta råder.  

   

6.3. Resursbrist 

 

Alla sex informanterna ansåg att det finns resursbrister inom psykiatrins organisation. 

Katarina, Marianne, Pamela och Emma var överens i avsaknaden av vårdplatser. Ofta har de 

överbeläggningar av individer som är i akut behov av hjälp och stöd. Katarina menade att de 

ibland är tvungna att skapa dubbelrum och platser som inte finns, för att kunna tillgodose fler 

individers vårdbehov. Något annat som Katarina, Marianne, Pamela och Rosmarie saknade 

var terapeuter eller samtalskontakter. Marianne menade att detta skulle kunna minska köerna 

av vårdbehövande och Pamela påtalade det ökande behovet av en samtalskontakt. Katarina 

ansåg att terapeuter speciellt saknades med inriktning mot kognitiv- och beteendeterapi 

(KBT). Även hon ansåg att vårdköerna kunde minskas, genom att tillsätta fler gruppterapier. 

På så sätt menade hon att fler individer kunde få snabbare hjälp. 

   Pamela, Rosmarie och Emma ansåg också att det finns en avsaknad av läkare, vilka är 

nödvändiga för de slutliga bedömningarna. Emma påpekade att det är svårt att tillsätta läkare 

inom psykiatrin, då statusen i yrkeskategorin är låg. Samtidigt har behoven ökat, vilket hon 

menade ofta är kopplat till arbetslösheten. Därigenom kunde de också uppleva en ökning av 

depressioner och ångest, vilket i sin tur leder till större tryck på den psykiatriska vården.   

   Alla var överens om att samarbete är en viktig del i det psykiatriska arbetet. De påtalade att 

när det finns brist på resurser och behoven ökar krävs det att andra insatser kan sättas in så 

länge. Är det så att psykiatrin inte har resurser till alla måste det lösas på något annat sätt av 

samhället, menade Marianne. Det är viktigt att samarbetet fungerar, för att ge individen den 

hjälp denne har behov av. Emma menade att gruppboenden är viktiga för att minska att 
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akutplatserna tas upp av dem som egentligen inte behöver dem, utan hade klarat ett eget 

boende. Även Katarina följde på samma spår angående boendefrågan;  

 

”[…] det kan bero på att kommunen inte gör sitt jobb, att folk inte har någonstans att 

bo” (Katarina) 

 

Katarina såg även ett behov av en mellanvård efter den akuta inläggningen och innan 

individen tillträder öppenvården. Pamela och Rosmarie menade vidare att personal inom 

öppenvården saknas, som en del av samarbetet. Pamela talar om att individer ibland hamnar i 

akut behov av hjälp, vilken hade kunnat ges inom öppenvården långt tidigare, om de hade 

uppmärksammat behoven. Rosmarie understryker däremot att samarbetet fungerar, genom att 

andra resurser kan sättas in under tiden, medan de som är tänkta inväntas. På detta sätt hjälps 

de åt inom olika områden, för att ge individen bästa möjliga hjälp. Hon menar vidare att det 

hela tiden handlar om att vara uppmärksam på en individs behov och snabbt ingripa med 

andra insatser om detta skulle behövas. Lovisa menade tvärt om att det inte finns något tydligt 

utvecklat samarbete mellan öppenvården och akutvården;  

 

”[…] till exempel så har vi inte särskilt bra samarbete med de på öppenvården, för vi 

har ingen naturlig samlingspunkt” (Lovisa) 

 

Hon syftade till att det finns svårigheter kring att upprätta en vårdplan över en individ, då de 

olika områdena inte har någon bra kontakt med varandra, utan endast koncentrerar sig på sina 

enskilda delar.  

   Individer är relaterade till varandra och ska ses utifrån sin sociala situation. Dessa är 

sammanlänkade och ska gemensamt samverka över gränserna och kommunicera, för att 

kunna arbeta med komplexa situationer (Payne, 2008:217).  

   Systemteorin bygger på att det ska till en helhet och att hela samhället är ett stort system 

som består av olika delar. Dessa indelade små systemen ska genom samverkan nå en helhet 

(Payne, 2008:213-217). På detta sätt kan den psykiatriska akutvården förstås, som ett 

delsystem i samhällets större system. Trots väl fungerade metoder och bra arbete inom denna 

enhet, krävs det att andra områden ansvarar för sina delar. På detta sätt kan ett 

helhetsperspektiv öppnas och individen kan få den bästa möjliga hjälpen, för att motverka sin 

psykiska ohälsa.  
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   Sherif och Hovland (1961) har tidigare påtalat att bedömningar kan skilja sig åt, beroende 

på vem som gör dem, att individernas olika referensskalor påverkar utfallet av bedömningar. 

Att likadan information kan ha olika värde för olika individer och därmed styra 

bedömningarna. Detta har även framkommit i informanternas resonemang, att bedömningarna 

styrs av individuella och personliga egenskaper. Informanterna har påtalat att samverkan är 

viktigt och att det saknas ett gemensamt forum för de involverade parterna. Sherif och 

Hovland (1961) menar vidare i sin teori att ny information bedöms olika fram tills att 

individer befinner sig i samma situation, vilken då kan påverka att samstämmighet 

uppkommer. Inom psykiatrin saknas ett gemensamt forum, men skulle detta finnas inom 

psykiatrin, hade det funnits en större möjlighet att kunna nå samstämmighet i bedömningarna 

kring den vårdbehövande individens insatser.  

 

6.4. Alla kan få hjälp 

 

Fem av informanterna ansåg att psykiatrin har förutsättningar för att alla vårdbehövande ska 

kunna få hjälp. Lovisa påpekade däremot att det inte går att hjälpa alla individer, då resurser 

saknas för att en helhetsbild av individens situation ska kunna göras.  

 

”Det går inte att hjälpa alla, det är ju ett elände med resurser” (Lovisa). 

 

Det Rosmarie pekade på var att alla som är i behov av hjälp kan få det, men kanske inte den 

hjälpen de allra helst vill ha från början.  

 

”Man kanske inte får den hjälpen som man vill ha, men man får adekvat hjälp” 

(Rosmarie) 

 

Emma resonerade likadant, om de insatser som egentligen är tänkta inte finns att tillgå direkt, 

får man ibland ta till andra insatser så länge. Däremot menade hon att trots de resurser och 

den hjälp som finns att få är det inte självkart att individen känner sig hjälpt.   

 

”Det finns alltid någon insats att få, men vem säger att det hjälper?” (Emma) 

 

Hon menade vidare att en det psykiskt dåliga måendet är precis som andra sjukdomar. Med 

detta menade hon att trots de insatser och den bra vård som psykiatrin har att erbjuda kan inte 
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alla individer bli hjälpta. Hon pekade vidare på att psykiatrin ofta framställs som en 

organisation där felbedömningar aldrig får göras. En fundering hon hade var hur pass mycket 

psykiatrin ska göra för individer, vad förväntas av psykiatrin?  

 

”Vad förväntar sig andra av psykiatrin och hur långt ska man gå i behandlingen? Hur 

glad kan man göra en person? […] svårt att avgöra vad vi kan förvänta oss själva att 

bidra med för insatser […]” (Emma)  

   

Att det kan finnas med viss väntetid i bilden är vanligt, enligt Pamela. Hon pekade vidare på 

att trots resursbrist kan alla vårdbehövande individer söka hjälp akut och därmed få en snabb 

första kontakt. Därefter sker sedan en vidare bedömning av fortsättningen och de insatser som 

blir nödvändiga.  

   Sherif och Hovland (1961) menar att när information tilldelas så kan individer göra olika val 

och bedömningar utifrån detta. Här talar personalen om att alla individer kan få någon slags 

hjälp när de söker. De har hittat ett mellanläge till att ta in information om de vårdbehövande, 

för att sedan anpassa stödet och hjälpen utefter behoven. Det går att urskilja en vilja till att ge 

de individer som är i behov av vård detta stöd. De avvisar inte ny information kring 

individens situation, utan gör en tydlig kartläggning av den, för att kunna göra en bedömning 

fri från tidigare föreställningar. På så sätt har de inget avvisande synsätt, men heller inte ett 

fullt accepterande. De förhåller sig neutrala i selekteringsprocessen, där de ska bedöma om 

individen har ett akut vårdbehov.  

 

Ovan har författarna framlagt den empiri som insamlats genom de sex intervjuer som gjorts. 

Dessa har kopplats till Sherif’s och Hovland’s (1961) teori. Författarna har också styrkt 

tillförlitligheten genom de citat som finns presenterade i avsnittet resultat och analys. 

Författarna är medvetna om att det endast är kvinnor som deltagit i studien, vilket tidigare 

påtalats i metodavsnittet. Vidar kommer författarna att hänvisa till syftet och 

frågeställningarna i en slutdiskussion, som följer nedan. Denna binder samman uppsatsens 

avsnitt och för resonemang kring bedömningar och selekteringar inom den psykiatriska 

akutvården.    
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7. Slutdiskussion 

 

I uppsatsen har författarna genomgående beskrivit hur bedömningar går till och hur individer 

påverkas av vilken och hur mycket information som tilldelas dem. Syftet bestod av att 

undersöka hur selekteringsprocessen går till inom den psykiatriska akutvården. Författarna har 

genom intervjuerna med personalen i olika positioner fått en bild av hur de gör sina 

bedömningar och vad som är relevant information, för att som vårdbehövande tilldelas akuta 

insatser. Författarna återkopplar till de frågeställningar som har följt genom uppsatsskrivandet 

och som besvarar syftet med studien: 

 

� Varför krävs det att de vårdbehövande måste selekteras? 

� Vad anser personal inom psykiatrin vara viktigt i bedömningarna av akuta hjälp- och 

stödinsatser?   

� Hur pass värderas självmordsrisker, för att ges akuta hjälp- och stödinsatser?  

 

Vad författarna tydligt kan se är att självmordsrisker följer genom hela uppsatsen, som 

mycket relevant för att ta del av de akuta insatserna psykiatrin har möjlighet att erbjuda, det 

finns en relation mellan självmordsrisker och akuta insatser. Genom studien urskiljs att det 

inom den psykiatriska akutvården finns ett system som innehåller bedömningsgrunder av 

vilka som är i tillräckligt behov av akuta insatser.  

   Författarna upplever informanterna mycket engagerade och måna om individerna som 

söker, men att det finns en stor brist på resurser, som bidrar till att selekteringar blir 

nödvändiga. Efter att ha uppmärksammat ett ökande behov av insatser, både genom 

intervjuerna samt i skrivna källor, frågar författarna sig hur dessa ska kunna tillgodoses då det 

råder brist på resurser? I studien synliggörs en vilja hos personalen att ge de vårdbehövande 

insatser efter de individuella behov de har. Av texten ovan framkommer att de har 

överbeläggningar i stort sett hela tiden. Vid minskande resurser och större påtryckningar på 

akutvården blir bedömningarna viktiga. Vilka ska få akuta insatser och vilka hamnar i kö? 

   Risken är att rationella bedömningar hamnar i fokus, där organisationens utbud styr vad som 

finns att erbjuda, vilket framkommer av den tidigare forskningen. Bedömningar bidrar till en 

viss osäkerhet hos personalen, vilket framgår av tidigare forskning, teorin och empirin. 

Informanterna påpekar rädslan av att göra ”fel” bedömningar och tidigare forskning 

understryker att det finns en oro i bedömningsansvaret. Detta styrks av Sherif och Hovland 
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(1961), som menar att individer ibland kan ta efter andra och undanskymma sin egen 

referensskala. Utifrån de olika framlagda källorna i uppsatsen framgår att det ska finnas en 

balans i hur mycket man ska förlita sig på sin egen referensskala och bedömning, samt att 

inneha ett öppet synsätt gentemot den vårdsökande. Författarna har upplevt att detta är en 

svårighet när det gäller det bedömningsansvaret personalen har. Det styrks av empirin, 

tidigare forskningen och teorin att individer bedömer olika, vilket blir avgörande för den 

vårdbehövande individen. De personliga egenskaperna är inte de enda bedömningsgrunderna, 

utan vissa allmänna riktlinjer finns, för väl grundade beslut. Informanterna påpekade detta 

genom de checklistor som används vid en första bedömning (se bilaga 2). Författarna anser att 

detta är en viktig bedömningsgrund, för att nå en heltäckande bild av situationen.  

   Det påtalas av empirin, teorin och den tidigare forskningen att akuta situationer, där risker 

synliggörs, påverkar bedömningen. Då författarna har gjort studien inom akutvården, är detta 

en viktig synpunkt. Dessa situationer kan påverka personalen att göra annorlunda 

bedömningar än vanligtvis. Informanterna tydliggör däremot att vid självmordsrisker ges 

snabba insatser, vilket inte missgynnar de vårdbehövande i dessa risksituationer. Författarna 

ser en positiv anda hos personalen när det gäller att tillsätta snabba insatser, till dem som är i 

störst behov av det.  

   Tyngden i informationen har också visat sig betydande i bedömningsprocessen. Tidigare 

forskning har uppvisat att misstolkningar ofta beror på hur denna värderas, trots att individer 

tilldelas samma information. Även informanterna menar att personlig kännedom styr 

bedömningar. Teorin styrker även detta genom påtalandet om de referensskalor som individen 

har förankrat och som är styrande i hur informationen värderas.        

   Kraven på psykiatrin upplevs stora, genom att de inte får göra bristande bedömningar. 

Psykiatrins målgrupp är individer med psykiskt dåligt mående, som redan är väldigt sköra. 

Detta bidrar till att personalens arbete och bedömningarna blir allt viktigare och leder allt 

oftare till konsekvenser, då individer inte bedöms i akut behov av insatser. Bristerna på 

resurser och den mångfalden av vårdsökande ger stora påtryckningar. Detta skapar osämja 

inom psykiatrins organisation, men även för samhället i övrigt. Ett psykiskt dåligt mående 

skapar konsekvenser på flera plan, därför bör man tillsammans arbeta förebyggande samt 

samverka och bidra med gemensamma insatser, för gynnandet av de vårdbehövande 

individernas mående. Det framkom genom intervjuerna att samarbetet är viktigt mellan olika 

organisationer och enheter. Om självmordsrisker är den främsta anledningen till att få ta del 

av den akuta vården, har tillståndet hos den vårdbehövande blivit så pass allvarligt innan 
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insatser tillsätts. Det påtalas av informanterna att vissa situationer hade kunnat förebyggas, 

om samarbetet fungerat bättre. 

   Författarna anser sig ha besvarat de frågeställningar som ställts upp i början av 

uppsatsskrivandet. Resursbristen är en stor anledning till att selekteringar av individer 

behöver komma till stånd. Därmed kan inte alla vårdbehövande få akuta insatser, utan det 

finns vissa grunder att uppfylla. Bedömningsgrunder har dels att göra med personalens 

personliga kännedom och erfarenhet, men också om självmordsrisker finns med i bilden. 

Författarna kan urskilja att bedömningsansvaret innebär svårigheter att bortse från sina 

tidigare attityder och tankemönster, men även emotionella situationer. Löpande genom 

uppsatsen har dessa svårigheter uppmärksammats, dels genom den tidigare forskningen, men 

även i det teoretiska resonemanget som författarna kopplat till den empiriska insamlade 

materialet.  

 

Författarna har nu sammankopplat uppsatsens syfte och frågeställningar i slutdiskussionen. 

Uppmärksamheten vill författarna bland annat rikta mot den ansträngning som visat sig hos 

personalen inom den psykiatriska akutvården, genom undersökningen i Kalmar.  

Inom psykiatrin i Kalmar finns det ett organiserat system för att som vårdbehövande individ 

få hjälp. Alla kan inte få akut hjälp, utan selekteringen av dessa snabba insatser blir 

nödvändigt. Författarna har däremot upplevt personalen som positiva till sin yrkesposition och 

att det hela tiden görs ansträngningar för att ge vårdbehövande individer snabba insatser.   
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10. Bilagor  

 

10.1. Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

Vid upprättandet av denna intervjuguide och intervjusituationen behöver de forskningsetiska 

riktlinjerna bejakas. Informanterna ska meddelas om rådande anonymitet och att de kan dra 

sig ur studien under processens gång. De meddelas om att inspelning av intervjun kommer 

ske, efter godkännande. Det övergripande syftet med forskningsstudien kommer även att 

meddelas innan intervjuerna tar vid. Intervjun kommer pågå inom ramen av en timme. 

 

Inledande 

 

• Kvinna/Man 

• Hur länge har du arbetat inom psykiatrin? 

• Vilken utbildning har du?  

 

Organisationen och funktionen 

 

• Organisationsmall över Psykiatrin – Förklara lite kort kring strukturen inom 

organisationen.   

• Hur kommer individerna vanligtvis i kontakt med psykiatrin? 

• Vad finns det för stöd och hjälp att tillgå inom psykiatrin? Hur ser det ut med resurser 

inom organisationen? 

• Hur pass lång är väntetiden till att få träffa någon inom psykiatrin? (uppskattning) 

• Besök inom 45 dagar står det att alla ska ha. Vilka möjligheter finns det för de 

sökande att komma på ett första möte? (Revisionsrapport, 2009) 

 

Fokus i studien – selekteringen 

 

• Vilka möjligheter finns det att erbjuda hjälp- och stödinsatser till alla som är i behov 

av insatser? 
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• På vilka grunder väljs de individer ut som ska få akuta stödinsatser? Hur bedömer ni 

vilka som ska ha rätt till insatserna och vilka som inte ska det?  

• Finns det någon slags problematik som ni inte har möjlighet att erbjuda behandling? 

• Saknas det något inom psykiatrin för att kunna tillgodose fler individers behov? Hur 

skulle du kunna se organisatoriska förändringar och förbättringar som skulle kunna 

underlätta arbetet? 

 

Självmordsrisker 

 

• Hur pass vanligt är det att de som kontaktar psykiatrin någon gång begått 

självmordsförsök? (skattning) 

• Hur har ni möjlighet att se självmordsrisker hos de sökande?  

• Hur pass värderas om det finns självmordsrisker hos individen i bedömningen av 

insatser?  

• En kort beskrivning som inledning. Av vilken anledning tror du att individer ibland 

begår självmord/självmordsförsök innan de känner sig hjälpta av psykiatrin? Vad kan 

orsaken vara?  

• Syns några likheter mellan dem som begått själmordsförsök – i sjukdomstillstånd, 

      egenskaper osv.?   
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10.2. Bilaga 2 
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10.3. Bilaga 3 

1. Sinnesstämning 
 
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till 
mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller 
om det har varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har 
känt dig lättare till sinnes om det har hänt något positivt. 
0. Jag kan känna mig glad eller ledsen, allt efter omständigheterna. 
1. -  
2. Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare. 
3. - - -  
4. Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig åt sådant som 
vanligen skulle göra mig glad. 
5. –  
6. Jag är så totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre.   
 
2. Oroskänslor 
 
Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest 
eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna 
varit, och om de kommit och gått eller funnits hela tiden. 
■ 0 Jag känner mig mestadels lugn. 
■ 1 – 
■ 2 Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro. 
■ 3 – 
■ 4 Jag har ofta en känsla av inre oro som ibland kan bli mycket stark, och som jag måste 
anstränga mig för att bemästra. 
■ 5 – 
■ 6 Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor. 
 
3. Sömn 
 
Här ber vi dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen 
varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om 
du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0. 
■ 0 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda 
svårigheter att somna. 
■ 1 – 
■ 2 Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare eller 
oroligare än vanligt. 
■ 3 – 
■ 4 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, även 
om jag inte blir störd. 
■ 5 – 
■ 6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2–3 timmar per natt. 
 
4. Matlust 
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Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skilt sig 
från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0. 
■ 0 Min aptit är som den brukar vara. 
■ 1 – 
■ 2 Min aptit är sämre än vanligt. 
■ 3 – 
■ 4 Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att äta. 
■ 5 – 
■ 6 Jag vill inte ha någon mat. Om jag skall få någonting i mig, måste jag övertalas att äta. 
 
5. Koncentrationsförmåga 
 
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på 
olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av 
koncentrationsförmåga, till exempel läsning av komplicerad text, 
lätt tidningstext och TV-tittande.  
■ 0 Jag har inga koncentrationssvårigheter. 
■ 1 – 
■ 2 Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min 
uppmärksamhet (till exempel läsning eller TV-tittande). 
■ 3 – 
■ 4 Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver någon 
ansträngning från min sida (till exempel läsning eller samtal med andra människor). 
■ 5 – 
■ 6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
 
6. Initiativförmåga 
 
Här ber vid dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för 
att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste 
övervinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något. 
■ 0 Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter. 
■ 1 – 
■ 2 När jag skall ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig. 
■ 3 – 
■ 4 Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla uppgifter som jag 
vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt. 
■ 5 – 
■ 6 Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagssysslor. 
 
7. Känslomässigt engagemang 
 
Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra 
människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje. 
■ 0 Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både nöje 
och glädje. 
■ 1 – 
■ 2 Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare än vanligt 
att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 
■ 3 – 
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■ 4 Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta. 
■ 5 – 
■ 6 Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för mina 
närmaste. 
 
8. Pessimism 
 
Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i 
vilken utsträckning du ger dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du 
oroat dig oftare än vanligt för till exempel din ekonomi eller din hälsa. 
■ 0 Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig själv. 
■ 1 – 
■ 2 Ibland klandrar jag mig själv och tycker att jag är mindre värd än andra. 
■ 3 – 
■ 4 Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, även 
om andra tycker annorlunda. 
■ 5 – 
■ 6 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en 
alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för det 
hemska jag gjort. 
 
9. Livslust 
 
Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i 
vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg? 
■ 0 Jag har normal aptit på livet. 
■ 1 – 
■ 2 Livet känns inte särskilt meningsfullt men jag önskar ändå inte att jag vore död. 
■ 3 – 
■ 4 Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte önskar det, kan 
självmord ibland kännas som en möjlig utväg. 
■ 5 – 
■ 6 Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket på hur 
jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv. 
 
Summa 
Tolkning 
0–11 poäng Ej deprimerad. 
12–20 poäng Mild depression. 
>20 poäng Indikerar hög sannolikhet för egentlig depression 
om tillståndet har varat mer än 2 veckor. 
>40 poäng Bör inläggning på psykiatrisk klinik övervägas. 
 
Referens: 
Montgomery SA, Asberg M. A new depression scale designed to be sensitiveto change. Br J Psychiatry 1979 Apr;134: 382–9 
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10.4. Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


