
 

 

 

Kandidatuppsats 

Psykiatrins arbetsprocess 
En sociologisk kartläggning och granskning av 

arbetsprocessens relation till den formella 

strukturen. 
 

Författare: Erica Börjesson & Elin 

Stern 

Handledare: Per Dannefjord 

Examinator: Sven Hort 

Termin: VT16 

Ämne: Sociologi 

Nivå: III 

Kurskod: 2SO300 



  
 

i 
 

Abstract 
 

Authors: Erica Börjesson and Elin Stern 

 

Title: Psychiatry’s work process – a sociological survey and examination of the work 

process and the formal strucure 

 

The main purpose of this study is to survey and reach an understanding of how the 

practical work in psychiatry at times depart from the organization’s stated formal 

structure. To find the material that would give us the answers we read the organizations 

own documents about the formal structures form and also we had five interviews. All 

the tutors are involved in one way or another with the psychiatric and the forensic 

process. .Job titles vary in order to access information from different parts of the process 

and get multiple perspectives.  

The data was analyzed with sociological concepts and a more comprehensive theory. 

Some of the concepts are “formal structure”, “cooperation”, "the relationship between 

freedom and constraint” and “gräsrotsbyråkrater”. The theory that we used to examine 

the material is W. Meyer and Rowans theory about how the formal structure of an 

organization and business is only a myth and ceremony.  

The result of the study indicates that a plurality of elements has an impact on why the 

difference between the formal structure and the practical process exists. The loose 

constraint leads to a wider freedom of action that gives a varied embodiment within the 

different workgroups. It becomes a habitual pattern in the practical process and the 

looks of the formal structure is not a priority. The practical process is not aligned with 

the formal structure and that causes problems. The cooperation is affected negatively 

and becomes inexplicit and the workgroups can form how the duties are done instead of 

the organizational management plan (the formal structure). That brings the opportunity 

to decide and claim that the own group does it better so cooperation partners is excluded 

in the practical process, when they actually are supposed to be included according to the 

formal structure.  

Keywords: The formal structure, psychiatry, work processes, collaboration, freedom 

of action and constraint 

 

Nyckelord: Den formella strukturen, psykiatri, arbetsprocess, samverkan, 

handlingsfrihet och bundenhet 
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Tack! 

Vi vill passa på att tacka våra informanter för deras deltagande i undersökningen och 

med sina berättelser bidragit till att vår kartläggning gjorts möjlig. Även stort tack till 

vår handledare som gett god respons och som utmanat och utvecklat vårt sociologiska 

resonemang och detta arbete som slutprodukt. 

 

Förord 

 
Inspirationen till den här uppsatsen bottnar hos medias framtoning av branden på Sankt 

Sigfrids sjukhus 2003. Branden blåstes upp stort i media då offren för branden var två 

unga flickor som placerats på låsta anstalter i rättspsykiatrin tillsammans med dömda 

kriminella. I tidningar, radio och på TV rann nyheterna ut om den hemska katastrofen. 

På Aftonbladet första sida stod det:    

“Här dog två tonåringar - 16-åringen var inlåst bland kriminella 

Dödsoffren på Sankt Sigfrids sjukhus var bara 16 och 19 år gamla. För 

bara några veckor sedan flyttades den 16-åriga flickan från barnpsyk till 

den slutna vuxenavdelningen. 19-åringen hade precis fått jobb och egen 

lägenhet. Hon skulle skrivas ut om några dagar.” 

    (Aftonbladet, 2003) 

När vi läste den här texten tänkte vi antagligen som de flesta människorna i samhället - 

Hur tusan kunde det här hända? Varför har vi ett system som uppenbarligen inte 

fungerar? Andra tanken som arbetat sig fram och formats av vad vi vet nu idag skulle 

snarare formulerats: Varför får man bara veta något om psykiatrin från media när något 

dåligt hänt? Vilka faktorer gjorde så att flickorna hamnade där - indirekt - hur såg 

deras process ut, från att de mådde dåligt tills de blev placerade på sluten 

rättspsykiatrisk anstalt? Tanke nr två tar vi med oss in i uppsatsen som inspiration, 

viktigt att lägga märket till är att inspiration inte är samma sak som bestämmelse eller 

antagande. 

Ovanstående nämnda händelse skulle kunna förklaras som ett frö till vår uppsats, den 

ligger någonstans i jorden, ouppklarade och väntar på att bli vattnad. Fröet kan förklaras 

som att längst in i kärnan finns händelsen om branden som väckte vårt intresse för 

området. Skalet på kärnan är det som lyfts fram i media och som “allmänheten” vet och 

kan ta reda på. Allt mellan kärnan och skalet är våra tankar och frågor som ännu inte är 

besvarade. Vad fröet behöver nu är vatten, vatten för att växa till något större och 
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klarare. Gör den det (vilket är poängen med denna uppsats) så finns möjligheten att vi 

kan få svar på de frågor som är ouppklarade. Den här uppsatsen tar fäste i fröet, 

utvecklas under uppsatsens gång som rinnande vatten och förhoppningsvis slutar i en 

blommande klar uppsats. 

  



  
 

iv 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
2 Syfte och problemformulering _________________________________________ 2 

3 Disposition              2 

4 Forskningsöversikt              3 

 4.1 Gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet           3

 4.2 Samverkan som förändringsprocess            5

 4.3 "Människan i den slutna psykiatriska vården"            6 

5 Den formella strukturen             7 

 5.1 Kartläggning             8 

6 Metod                9 

 6.1 Den kvalitativa intervjun          10 

 6.2 Vetenskapsteoretisk ansats          11 

 6.3 Förståelse            12 

 6.4 Urval och begränsningar          13 

 6.5 Tillvägagångssätt            14 

 6.6 Databehandling           15 

7 Teoretisk utgångspunkt och sociologiska begrepp         16 

 7.1 Teorimotivering            16 

  7.1.1 Roine Johansson - Vid byråkratins gränser         17 

  7.1.2 W. Meyer & Rowan - Myt och Ceremoni         17 

8 Redovisning och analys av resultat            19 

 8.1 Kartläggningen av den praktiska strukturen         19 

 8.2 Kategorierna            21 

  8.2.1 Samverkan           22 

  8.2.2 Grupperingar           23 

  8.2.3 Handlingsfrihet och bundenhet         24 

9 Slutsatser             25 

 9.1 Grupperingar           25 

 9.2 Framtvingade tolkningar leder till samverkansförändringar        26 

 9.3 Förslag på förbättringar          27 

10 Reflektion            28 

 10.1 Konklusion           28 

 10.2 Metodreflektion           29 

 10.3 Avslutande reflektion           30 

Referenser ___________________________________________________________ 31 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 – Fördjupning av den formella strukturen ___________________________ I 

    Bilaga 2 - Lagrum          VII 

    Bilaga 3 - Intervjuguide________________________________________________X 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Denna kandidatuppsats i sociologi undersöker hur det kommer sig att det praktiska 

arbetet inom psykiatrin vid vissa tillfällen frångår organisationens uttalade formella 

struktur. Att läsa om branden vid Sankt Sigfrids var på ett sätt uppstarten till detta arbete 

och de frågor och tankar som uppkom inspirerade till uppsatsens undersökningsobjekt, 

som inte endast riktas mot rättspsykiatrin (som Sankt Sigfrids representerar) utan även 

psykiatrin. 

För att hitta det material som behövs för att svara på alla frågor vi ställer oss så 

kontaktas personer som är verksamma på ett eller annat sätt inom den psykiatriska och 

den rättspsykiatriska processen. Arbetstitlarna varierar för att nå information från olika 

delar av processen samt flera perspektiv. En kartläggning, grundat på samtal med 

personerna, görs och speglas sen i den formella strukturen som är organisationens egen 

typ av kartläggning för processens utseende. Som hjälp för att kunna belysa vad som ser 

likadant ut och vid vilka situationer som de frångår varandra så används begrepp från en 

avhandling samt en utformad teori. Roine Johanssons skriver i sin doktorsavhandling 

Vid byråkratins gränser om ”förhållandet mellan handlingsfrihet och bundenhet i 

gräsrotsbyråkraternas arbete” (Johansson, 1991), vilket ger oss begrepp och riktmärken i 

vår undersöknings utseende.  Den teori som används för att granska materialet är W. 

Meyer och Rowans teori om hur den formella strukturen hos en organisation och 

verksamhet endast är myt och ceremoni (Powell & DiMaggio, 2007:19). Relationen 

mellan den formella strukturen och det praktiska arbetet inom den psykiatriska 

organisationen får en tydlig bild tack vare deras teori som verktyg. 

 

Målet med denna uppsats är dels att kartlägga den praktiska processen och att kunna 

förklara och förstå effekten av differensen mellan denna och den formella strukturen, 

dels lyfta fram de faktorer som bidrar till att de skiljer sig från varandra. Genom att visa 

på differensen mellan det praktiska arbetet och den formella strukturen så ges förståelse 

för andra att använda sig av. Vid problemlösning och effektivisering av en organisations 

process kan detta vara ett steg att börja med. 
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2 Syfte och problemformulering 
 

Psykiatrin som fält är brett och innehåller många olika enheter och samspel. I regel 

finns alla de fakta som rör dessa samspel och enheters agerande tillgängligt för vem 

som helst att ta del av skriftligt som en beskrivande formell process, det som vi kallar 

”den formella strukturen”. Dessa processer skrivs fram som tydliga och okomplicerade, 

vilket inte verkar vara fallet när man granskar det mer. Går det att lita på att processen 

som hanterar de personerna som hamnar inom psykiatrin; deras behandling, bedömning 

och placering, genomförs så som det står att det ska göras. Händelsen som nämndes i 

förordet är ett av många exempel på hur beslut, bedömningar och placeringar inom 

psykiatrin inte alltid följer formalian, vilket är en inspiration till vår problemformulering 

och vårt syfte med undersökningen. Om arbetsprocesserna inom psykiatrin inte alltid 

följer den skrivna formella strukturen, hur ser den då ut och vad formar dess utseende? 

Syftet med uppsatsen är att till viss del att kartlägga de processer (som nämndes i texten 

ovan) som sker från att en individ placeras till psykiatrisk vård eller dömd till 

rättspsykiatrisk vård. De processer som menas är den formella strukturens process och 

det praktiska arbetets process. Med kartläggningen som understöd strävar vi efter att 

utforska vad det är som gör att arbetsprocessen ser ut som den gör i relation till den 

formella strukturen.  

Processerna i sig är intressanta och kommer således att presenteras i uppsatsen, dock 

kommer endast ett mindre fokus läggas vid den formella strukturen. Ett stort fokus 

kommer att läggas på det praktiska arbetets utseende och det som avviker och brister i 

relation till den formella strukturen. Vi vill veta: Vad är det för faktorer och händelser 

som gör att verksamma professioner avviker från den formella strukturen, och hur vi 

kan förstå samt förklara den avvikande arbetsprocessen? 

 

3 Disposition 

Nedan följer sju uppdelade kapitel med tillhörande underrubriker. Det första kapitlet 

som presenteras är forskningsöversikten. I forskningsöversikten presenteras tidigare 

forskning som förser studien med inspirerande begrepp och tankar som går parallellt 

med det syfte som eftersträvas. Vidare följer ett kortare kapitel rörande beskrivning av 
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den formella strukturen, den presenteras i både skrift och som modell för att få en lättare 

överblick. Nästföljande kapitel är uppdelade i flera underrubriker för att presentera 

studiens metod. Efter metoden följer de teoretiska utgångspunkter och sociologiska 

begrepp som studien avser att använda vid analysen av det empiriska materialet. I 

följande kapitel redovisas och analyseras resultatet från intervjuerna genom text och 

modell. Kapitlet presenterar det material och tillhörande analys som anses vara lämpligt 

för att möta studiens syfte. I slutsatsen diskuteras det analyserade resultatet samt 

besvarar studiens syfte. I det sista kapitlet presenteras författarnas tankar, positiva och 

kritiska, om studien i en reflektion.  

 

4 Forskningsöversikt 

Med vårt fokus är detta ett svårt fält att läsa av då majoriteten av forskningen om 

psykiatrins värld och organisation har sitt fokus på patienten och/eller verksamma 

aktörers hälsa och välmående. I relation till vad vi har för syfte och vad vi vill ta reda på 

så finner vi inte särskilt stor hjälp av den typen av forskning och det lilla vi hittat kan vi 

inte placera ut så att en lucka synliggörs utan får lägga oss parallellt med de studier som 

gjorts i samma form som vi strävar efter att göra. De diskussioner som förts om 

processens utseende, dess positiva och negativa sidor hoppas vi kunna gör än djupare 

och längre genom att lägga till kunskap i det som redan finns. Denna uppsats hamnar 

parallellt med de studier som gjorts och kan på så vis låna från dem och samtidigt ge 

tillbaka. 

Under kommande rubriker så presenteras två rapporter med olika utvärderingsobjekt 

och en bok med ett kritiskt granskande perspektiv. Dessa arbeten bidrar med 

resonemang och resultat om delfaktorer som denna undersökning hanterar plus att vår 

begreppsverktygslåda blir större. 

4.1 Gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet 

Det var inom projektet ”Byråkrati och makt i Krångelsverige” som rapporten Vad gör de 

inne på arbetsförmedlingen? skrevs 1985, med avsikt att måla upp arbetsförmedlingens 

plats och roll i relation till människorna i samhället och nätet av organisationer som den 

har kring sig. Frågan ”vad gör de där inne?”, som är relevant även gällande psykiatrins 

arbetsprocess, är en fråga som besvaras med samtal och intervjuer med personer inom 
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verksamheten samt inläsning av historiska dokumentationer, statistik och regelverk. 

Inledningsvis är författarna tydliga med hur deras infallsvinkel ser ut och hur de ska gå 

tillväga, hur de för ett ”mitt emellan”-perspektiv (Ahrne, Johansson & Johansson 

1985:1) vilket de hoppas kan leda till nya infallsvinklar genom att se åt båda håll 

samtidigt och studera båda sidorna av myntet. Deras teoretiska fokus framhåller 

förhållandet mellan struktur och aktör eller förhållandet mellan struktur och vardagslivet 

som undersökningsobjekt (1985:2). Författarnas “mitt emellan”-perspektiv liknar denna 

undersöknings perspektiv då det står mellan den uttalade formella strukturen och det 

insamlade materialet om det praktiska arbetet, vilket representerar båda sidorna av 

myntet. 

Relationer mellan organisationer samt människor som deltar tar upp mycket av studien 

och till det även en stor del för redovisning av regelverk och statistik. Statistiken som 

presenteras från arbetsförmedlingen diskuteras med stöd från intervjuerna ur en vinkel 

som ifrågasätter för vem statistiken verkligen samlas in. Det finns en ton av att den 

formella strukturen och upplägget med insamlad statistik inte ger det tänkta resultatet i 

praktiken för de närmast inblandade, liksom är liknande den problematiken som står i 

fokus för oss.(1985:52) Ett resultat de kommer fram till är hur det kan existera olika 

nivåer inom samma organisation och/eller nära relaterade organisationer där 

nivåskillnaden kan skapa problematik i organisationernas process framåt. (1985:67) 

Något som hjälper att måla upp arbetsförmedlingens plats i samhällets yrkesprocess är 

deras del om hur arbetsförmedlingen verkar gentemot sina kunder, vilka uttalade mål 

som finns samt vilka resurser som faktiskt läggs för att nå dem. Arbetsförmedlingen är 

en verksamhet som med uppsatta mål ska hjälpa människor att hitta arbete men en 

verksamhet som har liksom andra begränsningar genom regelverk och resurser. Det 

presenteras hur en obalans mellan nivåerna inom och mellan organisationerna samt 

resursbrist skapar stor press på tjänstemännen vilket i sin tur faller ut på effektiviteten 

av att nå det uttalade mål som finns gentemot kunderna. Studien målar upp hur en 

teoretiskt uppmålad process, som vi benämner den formella strukturen, tar form och ser 

ut i den praktiska processen samt dess problematik i omvandlingen. (1985:84, 101)  

Det i detta sammanhang centrala i denna relation är gräsrotsbyråkraternas 

handlingsfrihet i utövandet av sitt arbete. Gräsrotsbyråkraternas uppgift är att 

i kontakten med klienterna göra individuella tillämpningar och anpassningar 

av generella regler och direktiv. Det är fråga om att utifrån ett 

helhetsperspektiv på klientens behov och totala situation göra det bästa 
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möjliga av det regelsystem som står till buds. För att kunna klara en sådan 

uppgift måste gräsrotsbyråkraterna ha en viss “frihet att fixa” (Esping 1984, 

sid.77), dvs möjlighet att göra egna bedömningar i enskilda fall. Därför har 

man uppifrån - av nödtvång, inte av övertygelse, enligt Esping - delegerat en 

viss rörelsefrihet till gräsrotsbyråkraterna. 

(1985:35-36) 

4.2 Samverkan som förändringsprocess 

Myndighetssamverkan i barnahus (Johansson, 2008) är en delrapport (nr.4) i 

utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus under åren 2006 och 2007. 

Det som rapporten gör är att den ”redovisar och analyserar hur organisering, innehåll 

och process i myndighetssamverkan har beskrivits och upplevts av barnahusens personal 

samt företrädare för de medverkande myndigheterna”(2008:7). Utvärderingens material 

har samlats in genom flera metoder; intervjuer, enkäter och inledande observationer, och 

där informanterna är personal och verksamma inom de professioner som är inblandade. 

Denna rapport riktas mot en annan målgrupp än vår men är väsentlig då fokus ligger på 

flera aktörers funktion att samverka samt att organisering, innehåll och process även är 

våra ”analysobjekt”. Hur organiseringen ser ut samt det innehåll som finns är det vi 

försöker visa genom kartläggningen av processerna, både den teoretiska och den 

praktiska som redovisas senare. 

Rapportens syfte är att se till att de utvärderingar som görs, där barn misstänks utsättas 

för våld ska vara anpassade för barnen. På liknande sätt väcktes vår fråga om hur 

processen ska fungera inom psykiatrin för att patienten inte ska hamna fel eller 

feldiagnosiseras, processen måste därmed sträva efter att vara anpassad för patienterna 

liksom den organisatoriska funktionen. De svar som framkommer ur denna utvärdering 

av barnahusen kan komma att vägleda oss och belysa likheter i den komplexitet som 

existerar i båda studiernas processer. 

Samverkan är ett centralt begrepp som genomsyrar rapportens frågeställningar och får 

stort fokus i resultatet. I Norstedts svenska ordbok är definitionen av samverkan 

”gemensamt handlande för visst syfte”(Allén, 2004:1018). Johansson lyfter fram vikten 

av att reflektera över samverkan och vad den bidrar till, både utvecklande och 

hämmande konsekvenser(2008:90). En utvecklande faktor som nämns är hur 

informations- och kunskapsutbytet får ett mer adekvat värde när god samverkan är 

närvarande vilket i sin tur bidrar till kunskap och förståelse(2008:86). 
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Samverkan i barnahus involverar många myndigheter och professionella, 

såsom socionomer, poliser, åklagare, rättsmedicinare, barnläkare och 

psykologer med ett flertal olika uppdrag och funktioner och utgör mot den 

bakgrunden verksamheter med en komplex samverkan. I samverkansteorin 

krävs att aktörerna/parterna identifierar en gemensam målsättning för att få 

till stånd en fungerande samverkan – att de når en samsyn. I 

försöksverksamheten med barnahus finns däremot två övergripande och 

genomsyrande mål, vilket i praktiken har visat sig skapa ett 

spänningsförhållande och en rad skilda dilemman. 

(2008:90) 

 

I den process vi försöker kartlägga existerar liknande komplexitet och vi förstod under 

inläsning för uppmålningen av den teoretiska processen att flertalet organisationer, 

myndigheter och professioner arbetar tillsammans och att samverkans tillstånd absolut 

är en faktor som påverkar utfallet. Att läsa denna rapport och se hur en utvärdering av 

en sådan samverkan ser ut gynnar oss i vårt syfte att hitta svar för hur den process vi 

studerar går till. Samma gäller överenskommelsen mellan organisationer och 

myndigheter om mål, både delmål och slutliga mål, samt riktlinjer. 

Johansson avslutar rapporten med en tänkvärd mening: ”Samtidigt bör poängteras att 

samverkan i sig innebär kontinuerliga förändringsprocesser, varför man inte kan 

förvänta sig att verksamheterna ska finna en slutlig fast form, utan snarare kan förstås 

som verksamheter under ständig utveckling och förändring, något som både kan vara 

dess styrka och dess svaghet.” (2008:95) Oavsett vilken typ av verksamheter eller 

organisationer som samverkar så agerar vi alla i en tid av ständiga förändringar som 

ibland kräver uppdateringar och utveckling. 

4.3 ”Människan i den slutna psykiatriska vården” 

I Människan i den slutna psykiatriska vården (Lindqvist, 2012) diskuteras vikten av att 

få en diagnos, vem som kan ställa den och vart kan den kan behandlas. När en diagnos 

sätts av en specialistläkare öppnas behandlingsmöjligheter upp och diagnosen kan hållas 

under kontroll, om feldiagnostisering görs kan följderna bli grava. Därför att det viktigt 

att diagnosen blir korrekt från början både rent medicinskt men också karaktärsmässigt. 

Författaren menar på att diagnosen blir ens karaktär, vilket han också riktar skarp kritik 

emot (2012:59–63). 



  
 

7 

Författaren tar även upp kritik mot rättspsykiatrin. Han anser att det sitter alltför många 

“fel” människor där inne som borde befinna sig någon annanstans för att faktiskt bli 

hjälpta. Han menar att genom att sitta inlåste inom rättspsykiatrins anstalter så slutar du 

fungera som en vanliga aktiv människa. Du gör helt plötsligt inget som följer en normal 

vardag utanför anstalten, vilket han menar gör det svårt för patienterna att så 

småningom återgå till ett normalt liv. Den vuxne ansvarstagande personen som alla 

vuxna är tänkta att vara börjar då istället att vandra bakåt i utvecklingen snarare än 

framåt och du förlorar dig själv som människa. (2012:143–147) 

Det som författaren diskuterar och som är givande för den här uppsatsen är den process 

som patienten går igenom vid stämpling av diagnos och behandling av diagnos. 

Processen innehåller flertalet stora avgörande beslut som kan avgöra en människas 

framtid. Minsta felbedömning, dålig timing eller annan avvikelse under processen har 

stor betydelse och är därför intressant att följa, vilket är just det som den här uppsatsen 

avser att studera tydligare. 

 

5 Den formella strukturen 

I detta avsnitt presenteras en kortare sammanfattning av psykiatriska vårdens struktur 

och enheter. Till detta kommer även en modell att introduceras som ett komplement för 

att skapa ytterligare tydlighet av den formella strukturen som står skriven. Med formell 

struktur menas det organisatoriska upplägget och teoretiska genomförandet av 

arbetsprocessen inom psykiatrin som utformas av bl.a. lagar, bestämmelser och 

överenskommelser. Kartläggningen av organisationens struktur och byggstenar här är 

baserade på enbart de fakta som vi samlat in genom inläsning av hemsidor, litteratur och 

dokument. I denna beskrivning har inget av vårt empiriska material blandats in utan 

detta är rent av grundat på verksamheternas egna skrivna ord om vad de gör och hur de 

gör det. Sammanfattningen kommer hållas kort men för den som vill så går det att 

fördjupa sig ytterligare i den formella strukturen i Bilaga 1 och 2. I Bilaga 1 står det 

skrivet om den psykiatriska vårdens olika enheter, som presenteras i Modell 1 nedan. 

Bilaga 1 innehåller även avsnittet “Exempelpersoner och processer” och är upplagd 

som teoretiska scenario som kan underlätta möjligheten att förstå helheten samt att på 

ett teoretiskt sätt kunna tänka sig in i hur en psykiatrisk process ser ut. I Bilaga 2 går det 
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att läsa om de lagar som styr och reglerar strukturen och processerna inom det 

psykiatriska vårdbatteriet. 

5.1 Kartläggning 

Psykiatrivården som organisation i Sverige består av många olika enheter och 

samarbeten och för att förstå hur det hela hänger ihop och hur organisationens 

händelseprocess ser ut har en modell skapats som beskriver hur flödet är tänkt att se ut 

formellt. Modellen nedanför är tänkt att ge en lättöverskådlig bild av hur psykiatrin är 

uppbyggd som ett vårdbatteri med olika enheter, deras sammanlänkningar samt styrande 

lagrum. 

 

 

Modell 1. 

 

I vårdbatteriet finns bland annat enheterna: primärvården, specialistpsykiatrin och 

rättspsykiatrin. Primärvården tar emot patienter med lindrigt psykiska besvär, 

specialistpsykiatrin tar emot patienter med grövre psykiska besvär och diagnoser och 

rättspsykiatrin tar hand om patienter som begått ett brott och har eller hade psykiska 

besvär vid brottets tidspunkt. Trots att dessa tre enheter arbetar med olika typer av fall 

är de kopplade till varandra (oftast i den ordning som bilden visar) men också till 
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socialtjänstens olika kompetenser och stöd som exempelvis bidrag och sysselsättning. 

Ytterligare en enhet som är sammanlänkad är rättsmedicinalverket, dock är den endast 

kopplad till rättspsykiatrin och till viss del till socialtjänsten, då arbetet som utförs där 

endast rör bedömningar av dömda kriminella med psykiska besvär. Den sista rutan i 

vårdbatteriet som ännu inte nämnts är vårdöverenskommelsen, som snarare är ett 

samarbete än en enhet. Detta samarbete hjälper till att fördela arbetet mellan de berörda 

enheterna och finns mellan primärvården och specialistpsykiatrin. Alla de nyss nämnda 

enheterna och samarbeten går som nämndes ovan att läsa ytterligare om i Bilaga 1 för 

att få ökad förståelse för hur enheterna arbetar och samarbetar. Längst ner på modellen 

ligger fyra olika lagar, modellen visar hur lagarna verkar och styr på olika enheter i 

vårdbatteriet. För ytterligare fördjupning av lagarna så går det att läsa om dem i Bilaga 

2. 

Som tidigare nämnt beskriver den formella strukturen hur den organisatoriska planen 

ser ut för arbetsprocessen inom och emellan de verksamma enheterna. Den process 

inom psykiatrin som denna uppsats har sitt fokus på har sitt tilltänkta tillvägagångssätt 

beskrivet i den formella strukturen. Kartläggningen som gjorts här är en adekvat del att 

presentera då vår kommande resultat- och analysdel kommer att hantera och kartlägga 

psykiatrins praktiska utförande. Med dessa två kartläggningar bredvid varandra, den 

formella strukturen och det faktiska praktiska arbetet, så blir processens tanke och 

verksamhet ställda mot varandra och spegelbildens likhet, eller olikhet, blir synliggjord. 

 

6 Metod 

Val av ämne till den här uppsatsen grundar sig i ett intresse, en inspiration (se förord). 

Det som hände för många år sedan medförde ouppklarade frågor och problem. Frågorna 

fick ligga och gro men också formas av erfarenheter och växande kunskap i takt med 

ökad ålder. Trots att en del förklaringar och aha-upplevelser inträffat så kvarstår en del 

frågor. Dessa frågor är vad som utgör den här uppsatsens syfte. Det är frågorna och 

problemen som bestämmer vad som måste tas reda på men också på vilket sätt som är 

mest lämpligt (Dannefjord, 2005:18–19). För att få hjälp med det används Pescosolidos 

tankar om Vad tror vi?, Vad vet vi?, Vad kan vi bevisa? (Pescosolido, 2013). Genom att 

fastslå det vi tror oss veta och ta fram allt som går att hitta för att bevisa vad som är 

legitimt så skapas ett svar som vid första anblick framstår som rättfärdigt. Dock när 
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svaret granskas upptäcks hål som inte går att lita på förrän det finns bevis eller tills 

något annat motbevisar det vi trodde oss veta. Bevisen eller motbevisen i den här 

uppsatsen kommer att insamlas via intervjuer från olika intervjupersoner som besitter 

den information som inte går att läsa sig till med faktainläsning. 

Följaktligen är detta en faktainsamlande studie med tillhörande kvalitativa intervjuer. 

Denna metodinsamling anser vi är bäst lämpad för att ge svar till uppsatsens syfte. Detta 

grundar vi på att faktainsamlingen är nödvändigt för att kartlägga den process (så gott 

det går) som vi har för avseende att kartlägga samt att intervjuer ger oss fördjupad 

förståelse och berättelser från “verkligheten” för att göra det hela legitimt och 

trovärdigt. Intervjuer ger oss även den information och djup som enkätundersökningar 

möjligen kan missa. Bryman (2011:228–229) menar att man med enkäter tappar 

möjligheten att ställa följdfrågor som kan vara av betydelse för det kommande 

analysarbetet. Instrumentet vi använder oss av i intervjuerna är oss själva (Backman, 

2008:59), då det är vi som intervjuar så har vi chans att styra informationen något. Vi 

har dock valt att inte styra intervjupersonen allt för mycket då vårt forskningsintresse är 

beskrivande men också utforskande, vi vill veta allt inom området (Rosengren & 

Arvidsson, 2002:25). Vilket betyder att styrs intervjun allt för mycket finns det risk att 

viktiga detaljer utelämnas på grund av vår okunskap. Intervjuer kan dessutom ge oss 

förankring i “verkligheten”, i det som faktiskt händer, vilket skulle vara svårare att göra 

utifrån t.ex. enkäter då de snarare mäter på ytan. Undersökningen riktar sig mot 

verkligheten och den empiriska vetenskapen (Backman, 2008:26–27).     

6.1 Den kvalitativa intervjun 

Intervjuerna var planerade att utföras på ett semistrukturerat vis, där vi hade formulerat 

fem frågor med flertalet tilltänkta följdfrågor till vår intervjuguide (Denscombe, 

2000:135). Frågorna var ämnesformulerade samt att de var utformade brett, det vill säga 

så var de utformade på ett öppet sätt för fria svar (se bilaga 3). Tanken med 

semistrukturerade intervjuer är att följa sin lista av frågor men att det finns utrymme för 

att ändra frågornas turordning beroende på intervjupersonens svar. Anledningen till 

valet av semistrukturerade intervjuer berodde på att vi ville att intervjupersonen skulle 

få prata någorlunda fritt, då vi inte ville gå miste om information som vi inte hade 

kunskap om än. Men också för att stödfrågor hjälper till att styra intervjun bort från 

irrelevant kunskap. När första intervjun var gjord märke vi att intervjun inte följde den 

semistrukturerade intervjuguiden vi skapat utan att intervjun snarare liknade en 
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samtalsintervju (Rosengren & Arvidsson, 2002:144). Denna typ av intervjuform 

kännetecknas genom att det liknar ett vanligt samtal. I samtalsintervjun ventileras de 

ämnen som stod skrivna i intervjuguiden men också om ämnen runt omkring och 

intervjuaren kom med motfrågor där den tyckte att det passade. Dock visade det sig att 

en del av motfrågorna var tagna från intervjuguiden (vilket inte är konstigt då vi själva 

skapat de och att de låg kvar i minnet men också att de i viss mån var styrande till 

materialet vi sökte). Vi fann att denna typ av intervju passade bättre med tanke på syftet 

med intervjuerna, då vi upptäckte genom att prata mer samtalsliknande så flöt intervjun 

på bättre samt att upptäckterna för ny kunskap blev större, då följdfrågorna blev 

baserade på den information vi tidigare inte hade tillgång till. Utifrån ovanstående text 

påstås således att utförandet av den kvalitativa intervjun gjordes liknande en 

samtalsintervju med inslag från den semistrukturerade intervjuguiden. 

Vid intervjuerna användes även biografisk intervjumetod, från både ett inifrånperspektiv 

och ett utifrånperspektiv (Fangen & Sellerberg, 2011:57–58). Med inifrånperspektiv 

menas att intervjupersonen berättar om sina egna erfarenheter utifrån sina egna minnen. 

Viktigt att veta här är att det som intervjupersonen berättar behöver inte alltid vara sant 

från ett allmänt perspektiv, men att det är sant för han eller hon utifrån vad den kom 

ihåg. Utifrånperspektiv riktar sig åt andra hållet, här berättar intervjupersonen om någon 

annans historia utifrån vad hon eller han vet. Till denna studie anses det viktigt att 

förhålla sig till båda perspektiven, då intervjupersonens uppgift i intervjuerna är att 

berätta hur hans eller hennes arbete fungerar men också den process som patienterna går 

igenom.   

6.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien har under genomförandet utgått ifrån en hermeneutisk ansats. Ordet 

hermeneutik betyder ”lära om tolkning” och ligger som grundsten för vetenskaplig 

forskning för tolkningar och förståelser (Dalen, 2007:14). Ansatsen sätter värde på den 

enskildes erfarenheter, värderingar och föreställningar som han eller hon använder för 

att tolka ”sin” verklighet. Historier människor berättar bör alltså inte antas vid första 

bekantskap som sanna eller falska och ytliga utan kräver istället en djupare förståelse 

för vad som ligger till grund till varför hon eller han berättade det den just gjorde. Väl 

fördjupad kan den nyfunna informationen först förstås när den sätts in i ett 

sammanhang, en helhet. Berättelsen är nu en del av något större men bör växelvis tittas 

på som enskild historia och som en historia i helheten, denna växelverkan benämns som 
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den hermeneutiska cirkeln (2007:14–15). Växelverkan tillsammans med forskarens 

erfarenheter, tankar, förståelse och insamlad skrift skapar ofta en ny tolkning av ämnet 

för forskaren än vad hon eller han hade när den först fick kontakt med ämnet, denna 

process kallas den hermeneutiska spiralen (Ibid.). Den hermeneutiska spiralen tillämpas 

i intervjuerna men också vid utformandet av denna studie. Det läggs stor vikt att försöka 

förstå och tolka intervjupersonens perspektiv givet den kontexten som den har varit i 

och befinner sig i nu. Viktigt att poängtera är att det finns kritik mot ansatsen då den i 

mångas ögon kan framstå som otillförlitlig. Detta kommer givetvis hållas i åtanke men 

kommer att vara mindre prioriterat då kartläggningen som denna uppsats har för syfte 

att redovisa måste förlita sig på vad intervjupersonerna berättar, då ingen annan sanning 

finns än den som de som rör sig i fältet upplever. 

6.3 Förståelse 

Den inspirerande händelsen var avgörande för att just denna uppsats skulle ta form (se 

förord). Hade den inte hänt eller att vårt intresse låg någon annanstans hade en annan 

typ av uppsats skapats. Denna tragedi bestämde den ingången vi skulle ta när vi trädde 

in i det psykiatriska fältet. Våra föreställningar om fältet genomsyrades då till en början 

av tragiska influenser. Dock kom dessa föreställningar med tiden att förändras i takt 

med nya erfarenheter och ökad kunskap, men ligger ändå omedvetet kvar någonstans i 

huvudet (Becker, 2008:24–25). Dessa föreställningar och erfarenheter som vi besitter 

från början är viktigt att ta hänsyn till vid intervjuerna och skapandet av uppsatsen, 

något som vi är väl medvetna om då de påverkar allt ifrån urval till val av litteratur. 

Förståelsen för vår egna “verklighet” sammanlagt med förståelsen för 

intervjupersonernas “verklighet” skapar möjligheter för nya tolkningar, liknande den 

hermeneutiska spiralen (Dalen, 2007:14–15). 

En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är intervjupersonernas position. Det bör 

finnas en förståelse för vad intervjupersonen berättar givet hans eller hennes position. 

Genom att lyssna på deras berättelser aktiv ökar vår förståelse för deras “verklighet” 

men också för vidare analysarbete (Dalen, 2011:13). Förståelsen för positionen (det vill 

säga att det finns chans att delar av vad intervjupersonen säger kan yttras på grund av att 

de själva jobbar med det, t.ex. att de utesluter eller förfinar delar som inte gynnar deras 

position eller arbete och vice versa) innebär även förståelse för arbetsplatsen och fältet. 

Fältet vi valt innefattar psykiatrin, rättspsykiatrin och de processer som pågår innanför. 

Dessa fält är komplexa och kräver stor respekt och förståelse, då det rör utsatta 
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människor. Förståelsen för vad dessa människor kan utsättas för från media, samhället 

men också sig själva är viktigt och hölls i åtanke under hela studiens gång. 

6.4 Urval och begränsningar 

Urvalet av informanter gjordes med ett subjektivt urval (Denscombe, 2014:74). Det vill 

säga att vi skaffade oss en viss kunskap gällande vårt ämne och utifrån den valde vi 

avsiktligt ut de intervjupersoner som vi ansåg kunde ge oss den information vi sökte. 

Då vi riktar in oss på att undersöka hur processerna går till samt vilka faktorer som 

påverkade avvikelserna i processerna ansåg vi att valet av våra intervjupersoner borde 

begränsas till människor som arbetar inom ämnet. Dels för att de ser “verkligheten” och 

dels för att få tag i brukare av vården skulle orsaka etiska problem men också riskera att 

deras berättelser skulle bli alltför individualiserade och inte gå att applicera på en 

generell kartläggning (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjupersoner (se i 

tillvägagångssätt nedan) arbetar på ett eller annat sätt i samband med de processer denna 

uppsats avser att kartlägga och därför ansåg vi att tala med dem borde vara relevant. 

Urvalet skedde subjektivt vid fyra av våra fem intervjuer. Den femte fick vi tag i från en 

av de redan gjorda intervjuerna, således använde vi även snöbollsurval (Bryman, 

2011:196–197). Det vill säga så använde vi en redan etablerad kontakt (intervjuperson) 

för att få tag i nästkommande intervjuperson, vilket visade sig vara en person som hade 

relevant kunskap till vår frågeställning. 

Vid uppstarten av uppsatsen planerade vi att utföra ungefär åtta intervjuer, då vi trodde 

att den mängden skulle vara tillräcklig för att få in det material vi sökte. Dock upptäckte 

vi att efter varje intervju så täcktes större områden in än väntat, vilket ledde till att vi 

uppnådde informationsmättnad redan vid fem intervjuer, därför valde vi att stanna där 

då vi ansåg att fler intervjuer endast skulle bidra med upprepningar och eventuella 

sidospår (Rosengren och Arvidsson, 2002:142).  

Vi är medvetna om att urvalet hade kunnat se annorlunda ut och att det kan uppfattas 

som tunt i relation till ämnesvalet. Med ett annat slags urval hade studien förmodligen 

sett annorlunda ut, då det är informanternas egen syn och tankar kring verkligheten som 

speglas i denna uppsats. Vi är även medvetna om att det är en spridning av informanter 

inom olika kategorier, vilket kan göra det svårt att göra en rättvis jämförelse mellan de 

olika informanternas yrken i relation till vilken position de har. Vi anser dock är så inte 
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är fallet, utan att spridningen av de olika yrkespositionerna gör det mer intressantare då 

de kan sättas relation till varandra då de arbetar på olika enheter. 

6.5 Tillvägagångssätt 

Vi började med att arbeta fram vår frågeställning samt bestämma passande metod 

(intervjuer) för att samla in material för att kunna besvara den. Då vi inte visste så 

mycket om fältet vi valt att undersöka bestämdes inget teoretiskt ramverk för att förstå 

fältet. Informanterna till denna studie togs kontakt med till en början via mail. I mailet 

kom en förklaring av vilka vi är och vad syftet var med att de blev kontaktade, samt en 

sammanfattning på vad uppsatsen skulle handla om. När informanterna väl gett ett 

positivt svar till att medverka i en intervju bestämdes plats och tid för intervjuerna. När 

första intervjun var bokad började vi arbeta fram en semistrukturerad intervjuguide, 

semistrukturerad för att ha någon form av riktlinje i intervjun samtidigt som 

intervjupersonen får möjlighet att prata fritt (se bilaga 3). Poängen med denna typ av 

intervjuguide som även delas med Sjöberg och Wästerfors (2008:34) är att öppna och 

frispråkiga intervjuer kan öppna upp för nya förståelser, vilket var något vi sökte. Vid 

skapandet av intervjufrågor fanns det även i åtanke att våra informanter arbetar med 

tystnadsplikt samt inom ett känsligt fält. Således undveks frågor som behandlade 

enskilda personer och känslor, kom det på tal så var det intervjupersonen själv som tog 

upp det (Vetenskapsrådet, 2002). 

Fem intervjuer genomfördes, fyra via personliga möten och en via telefon. Första 

intervjun som var med sektionsledaren på regionkliniken kom till oss då hans 

arbetsplats inte passar för besökare. Vid intervjuerna med cheföverläkaren, enhetschefen 

och förste socialsekreterare så åkte vi istället ut till deras arbetsplatser och utförde 

intervjun där. Intervjun med gruppchefen för forensiska socialutredare på 

rättsmedicinalverket utfördes på telefon, dels för att hon var placerad i en annan stad 

och dels för att det var bekvämt för henne då hon hade problem att hitta tid för 

intervjun. Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon och anledningen till att 

det var av praktiska orsaker. För det första hade vi inte tillgång till en diktafon, vilket är 

den främsta apparaten vid intervjuinspelningar. För de andra så är dagens mobiltelefoner 

utrustade med avancerade ljudappar som är lätta att använda vid inspelning samt 

överföring av ljud från mobil till dator och för det tredje så var det de redskap som vi 

hade tillgång till då vi var tvungna att spela in intervjuerna för transkribering och 

framställningen av det insamlade materialet. Somliga kan tycka att en mobiltelefon kan 
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anses som oprofessionella men det var inget som i så fall märktes av informanterna vid 

intervjuerna. Istället anser vi att mobiltelefoner kan vara ett positivt redskap vid 

intervjuer då de flesta människor ägen en och att de då känner sig mer bekväma 

omkring den än en diktafon. 

Samtliga intervjuer utom den som utfördes via telefon skedde av oss båda två, således 

var vi båda närvarande vid intervjuerna. Den främsta anledningen till det ansåg vi var 

att två hjärnor kan snappa upp och tolka mer och än en. Tanken var också att en av oss 

skulle vara mer förande med intervjuguiden och att den andra skulle vara lite mer i 

bakgrunden och endast ställa följdfrågor om den förande utelämnade något. Som nämnt 

ovan så visade det sig att (redan i första intervjun) det inte behövdes en intervjuguide 

fullt ut utan att en blandning av den och samtalsintervju skulle ge oss mer givande och 

icke påtänkta svar. Således under intervjuernas gång blev det istället att vi båda två var 

lika delaktiga i intervjun, vilket informanterna verkade vara bekväma med. Vid samtliga 

intervjuer tillfrågades även informanterna vid starten av intervjun om de godkände 

inspelning av intervjun samt om deras titlar var okej för oss att använda här i uppsatsen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi berättade även att vid godkännandet av föregående 

så kommer vi att behandla det de sa konfidentiellt men att anonymitet inte kan utlovas. 

Anledningen till att vi vill nämna intervjupersonernas titlar är för att de ger en viss 

tyngd och legitimitet till vårt insamlade material. Titlarna ger även läsaren en större 

förståelse för hur de som arbetar i fältet tycker och agerar på ett mer tillgängligt och 

trovärdigt sätt. 

Intervjuerna varierade mellan 40-100 minuter, lite beroende på hur villiga 

intervjupersonerna var att prata samt vilken ordning de var i. De första intervjuerna tog 

längst tid då vi inte var helt vana samt att vi ville i början få en så bred bild av fältet som 

möjligt. Efter intervjuerna var färdigt och inspelade lades de över på datorn för 

transkribering, där samtliga intervjuer översattes noggrant och ordagrant. 

6.6 Databehandling 

Denna uppsats består av två huvudsakliga datainsamlingar, en teoretisk (den formella 

strukturen) och en empirisk (intervjuer). Den teoretiska datainsamlingen som går att läsa 

om i början av denna uppsats och i bilagorna 1 och 2 är endast hämtad ifrån internet och 

litteratur. Valet av data som lästes in till den teoretiska delen baserades till en början på 

att ta reda på de olika organisationerna och lagarna som vi trodde berörde den processen 

som den här uppsatsen söker efter. Allteftersom insåg vi att det var fler organisationer 



  
 

16 

som var delaktiga i processen, då sökte vi även upp information om dem. När vi uppnått 

en informationsmättnad till den teoretiska delen skrevs den ihop (se 5.). Den teoretiska 

delen är viktig att anamma innan vi som författare men även ni som läsare tar sig an den 

empiriska delen, först då går det att sätta dem i relation till varandra.   

När datamaterialet var insamlat (intervjuerna) påbörjades behandlingen av det, en 

innehållsanalys. ”Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument 

och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera 

innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg” (Bryman, 2011:283).  Detta 

angreppssätt passar utifrån uppsatsens syfte gällande att synliggöra vilka faktorer som 

bidrar till avvikelse. Materialet behandlades även hermeneutiskt samt att den 

hermeneutiska spiralen tillämpades (Dalen, 2007:14–15). 

 

7 Teoretisk utgångspunkt och sociologiska begrepp 

7.1 Teorimotivering 

Kommande underrubrik lyfter först fram Roine Johansson och hans doktorsavhandling 

Vid byråkratins gränser (2007) som handlar om hur ”gräsrotsbyråkrater” kan hantera 

sina arbetsuppgifter gentemot handlingsfrihet och bundenhet. Efter det presenteras W. 

Meyer och Rowans artikel Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

and Ceremony (Powell & Dimaggio, 1991) som handlar om hur organisationers 

formella strukturer kan existera som endast myter och utföras som ceremonier. 

 

Johanssons avhandling handlar om starkt teoretiska punkter och hur 

”gräsrotsbyråkrater” kan hantera sina arbetsuppgifter gentemot handlingsfrihet och 

bundenhet. En avhandling med stort teoretiskt fokus på hur empirin kan ta redan 

presenterade teorier framåt och med det nå en större möjlighet att ge svar till fler 

fenomen av samma slag inom ”gräsrotsbyråkrater”, som är det vi studerar på ett sätt 

också. 

 

W. Meyer & Rowans artikel gällande en teori om att formella strukturer är myt och 

ceremoni. Efter att ha kartlagt den teoretiska och den praktiska processen av vårt 

studieobjekt så har vi där funnit skillnader i arbetsutövandet. Denna teori resonerar om 

hur den formella strukturen används som myt och utövas som ceremoni utåt sett då det 
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praktiska arbetet (den praktiska processen) görs något annorlunda. För vår kommande 

analys av de skillnader som kartläggningen belyst så kommer teorin hjälpa oss att 

synliggöra problematiken och finna en förståelse. 

7.1.1 Roine Johansson – Vid byråkratins gränser 

Johanssons doktorsavhandling har slagit igenom hårt i svensk organisationssociologi 

med sitt resonemang kring gräsrotsbyråkrater. En studie som har sitt fokus på 

”förhållandet mellan handlingsfrihet och bundenhet i gräsrotsbyråkraternas arbete”, 

vilket är ett liknande förhållande som man kan applicera på vår studie också (2007:19). 

Det teoretiska byggandet är en första prioritering för Johansson och redan uttalat så 

finns en strävan att bidra till teorier som kallas ”theories of the middle range”(2007:20). 

Med det menas ”teorier som ligger mellan de mindre men nödvändiga arbetshypoteser 

som utvecklas i överflöd i den dagliga forskningsverksamheten och de allomfattande 

systematiska strävandena att utveckla en samlad teori som ska förklara alla observerade 

likformigheter i socialt beteende, social organisation och social förändring”(Johanssons 

översättning av Merton(1967:39) 2007:191). 

 

Liksom Johanssons strävan så försöker vi nå ett försök till att bidra till detta teoretiska 

sammanhang genom att lyfta fram empiri som kan ge svar och styrka teoretiska 

resonemang om hur handlingsfrihet och bundenhet präglar en arbetsprocess och i ett 

senare skede insatsens utfall. För att få hjälp på traven tar vi stöd från Johanssons tankar 

men framför allt hans resonemang kring handlingsfrihet och bundenhet, i 

gräsrotsbyråkraternas arbete, då det finns tydliga paralleller att dra mellan det 

resonemanget och den här uppsatsens syfte.    

7.1.2 W. Meyer & Rowan – Myt och Ceremoni 

W. Meyer och Rowan har skrivit den välkända artikeln Institutionalized Organizations: 

Formal Structure as Myth and Ceremony(1991) där de på flera plan resonerar kring 

organisationer i institutionella miljöer och deras arbetsutförande i relation till den 

formella struktur som för uppgiften är uttalad. Som titeln avslöjar så lyfter de fram en 

teori som talar om hur den formella strukturen kan existera och agera som myt och 

ceremoni. 

”To maintain ceremonial conformity, organizations that reflect institutional rules tend to 

buffer their formal structures from the uncertainties of technical activities by becoming 

loosely coupled building gaps between their formal structures and actual work 
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activities”(1991:41). W. Meyer och Rowan framhåller hur organisationer verkar ”rucka” 

på de institutionella regler som styr dem för att behålla den värdefulla ceremoniella 

delen som befäster arbetet och gör det med personligt, lösgöra sig och skapa en lucka 

mellan den sagda strukturen och vad som faktiskt utövas av organisationen. Denna 

ceremoniella känsla vill behållas kvar för att det ger en större säkerhet för tron i 

arbetssysslorna än vad den formella strukturen gör själv. W. Meyer och Rowans 

teoretiska resonemang kan appliceras till det som framkommit under vår studie, hur den 

faktiska arbetssysslan kan få ett större värde som ceremoni än vad det ger att endast 

strikt gå på vad den formella strukturen säger åt personalen att göra. 

 

Det fundamentala argumentet i artikeln handlar om hur effekten på organisationens 

struktur och arbetsutövandet ser olika ut av institutionella regler och de sociala nätverk, 

beteenden och relationer som binder ihop en organisation(1991:42). Den formella 

strukturen för organisationen ger en institutionaliserad bild av arbetsuppgiften och 

tillvägagångssättet, men används som myt. Den används som myt för att det sociala 

beteendet mellan människorna inom organisationen löser upp den strukturen, skapar en 

lucka som nämnt tidigare, och formar utövandet efter beteendet som skapas av 

samspelet tillsammans. Samspelet finns mellan de aktörer som uppkommit i vår studie 

och den lucka som W. Meyer och Rowan talar om har synliggjorts även i vårt material 

där det sociala beteendet människor emellan är en påverkande faktor. Den formella 

strukturen är institutionaliserad på många plan, alltså gjord opersonlig, och kan fungera 

som myt om exempelvis professionerna inom organisationen(1991:44). Med det menas 

att det är finns en uttalad struktur om professionernas arbetssätt men som sen i praktiken 

formas om när det gäller det faktiska utövandet. 

 

Avslutningsvis skriver W. Meyer och Rowan om hur deras resonemang pekar på att 

organisationer som är institutionaliserade och håller kvar vid myten om den formella 

strukturen har större möjlighet till att överleva och utvecklas än de som inte har 

det(1991:61). Den formella strukturen som myt för att upprätthålla de regler som är 

bestämda utåt, men från insidan agera mer efter vad de sociala nätverken indikerar. 

Detta resonemang var en del av svaret till varför ”luckan” mellan den formella 

strukturen och det faktiska arbetet inom arbetsprocessen i psykiatrin ser ut som den gör. 
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8 Redovisning och analys av resultat 

I denna uppsats har vi intervjuat fem personer som på olika sätt arbetar inom psykiatrin. 

Nedan följer en lista på vilka: 

 En sektionsledare på regionkliniken 

 En cheföverläkare inom psykiatrin 

 En enhetschef 

 En förste socialsekreterare 

 En forensisk socialutredare på rättsmedicinalverket 

Texten som kommer att redovisas under denna rubrik är en sammanställning av vad 

ovanstående personer har berättat i intervjuerna. Informanterna kommer att benämnas 

vid deras titlar i texten då det skapar mer legitimitet i deras uttalanden. 

Sammanställningen är baserad på den innehållsanalys som utfördes efter att samtliga 

intervjuer genomförts. Innehållsanalysen gick ut på att dels kartlägga den praktiska 

strukturen och dels tolka och kategorisera informanternas svar. Kategorierna formades 

efter vad som ansågs relevant för att besvara uppsatsens syfte. De kommer att 

presenteras i detta avsnitt efter en kortare sammanfattning av den praktiska strukturen. 

Sammanfattningen av den praktiska strukturen som kommer att presenteras i form av en 

bild (se Modell 2) kommer att hantera och kartlägga psykiatrins praktiska utförande. 

Denna modell är till grunden skapad utifrån den formella strukturen (se Modell 1) men 

är i det här avsnittet kompletterad med material från informanterna och synliggör därför 

psykiatrins praktiska struktur.   

8.1 Kartläggningen av den praktiska strukturen 

Psykiatrivården som organisation i Sverige består som tidigare nämnt av många olika 

enheter och samarbeten (se Modell 1). Enheterna och samarbetena framstår i litteraturen 

som tydliga och oproblematiska, men efter en närmare titt i form av de intervjuer som 

utförts i uppsatsen går det att konstatera att så inte är fallet. För att få en överblick över 

hur den psykiatrin ser ut i praktiken kommer en modell att presenteras. Modell 2 

nedanför är tänkt att ge en lättöverskådlig bild av hur psykiatrin är uppbyggd praktisk 

som ett vårdbatteri med olika enheter, deras sammanlänkningar samt styrande lagrum 
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likt modell 1 visar. Dock skiljer sig modellen nedan något då den innehåller fler enheter 

samt pilar av olika slag. Se skillnaderna mellan modell 1 och 2 nedan. 

 

Modell 1. 
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Modell 2. 

 

Modell 2 innehåller samtliga enheter som modell 1 gör plus enheterna: Fängelset, 

Remissportalen, Boende i olika form, Akutmottagningen, Behandlingshem, 

Arbetsförmedlingen samt Allmänpsykiatriska avdelningen, Beroendemottagningen, 

Specialistpsykiatrin, Vuxenhabiliteringen och BUP som är fyra olika mottagningar som 

alla går under namnet Specialistpsykiatrin.  

De svarta pilarna i modell 2 visar på hur samverkan ser ut mellan de olika enheterna. 

Exempel på hur dessa samarbeten kan se ut kommer att beskrivas i kategoriseringarna 

nedan. Kategoriseringarna kommer även visa på exempel på den komplexitet som 

modell 2 visar i jämfört med modell 1. 

Anledningen till att de båda modellerna presenteras bredvid varandra är för att dels visa 

hur komplicerad det kan vara i praktiken inom psykiatrins vårdbatteri och dels för att 

synliggöra skillnaden mellan den formella strukturen och det faktiska praktiska arbetet. 

8.2 Kategorierna 

Som nämndes i början på detta avsnitt så gjordes en innehållsanalys på det materialet 

som gavs av intervjuerna. Analysen gick ut på att kategorisera informanternas svar till 

olika kategorier efter uppsatsens syfte som bl.a. var att ta reda på och förklara de 
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faktorer och händelser som gör att människor avviker från den formella strukturen. 

Materialet har bearbetats och tre kategorier har uppkommit: 

 Samverkan 

 Grupperingar  

 ”Handlingsfrihet och bundenhet” 

8.2.1 Samverkan 

De svarta pilarna som löper mellan enheterna i modell 2 ovan visar de samarbetena som 

enligt informanterna ska verka mellan varandra. Samarbete krävs för att patienterna som 

behöver psykiatrisk vård får den vård de behöver av rätt enhet. Dock framgår det av 

samtliga informanter att de samarbeten som ska råda mellan enheterna för att skapa en 

så bra vård som möjligt ofta är invecklade och diffusa. Informanterna menar att 

antingen vet de inte hur samarbetena ska fungera eller att de helt enkelt inte kommer 

överens. Socialsekreteraren berättar om samarbetet mellan socialtjänsten och 

specialistpsykiatrin: 

”Det har man sett att de här samspelar, och det har man haft väldigt svårt i vårdapparaten att möta det 

här problemet då. Det har ju inneburit många territoriella problem, att akutpsykiatrin exempelvis vill inte 

ta emot missbrukare för det är missbruk som är problemet och det är det som orsakar den psykiska 

hälsan. Lika så har kanske missbruksvården sagt nej men ni måste bota den psykiska ohälsan först innan 

vi kan börja jobba med missbruket, och så har det pendlat fram och tillbaka, klassiskt att man faller 

mellan stolarna då, i en gråzon så får individen ingen hjälp alls, tills det händer någonting riktigt 

hemskt.”   

De båda enheterna i fallet ovan vet inte hur och när samarbetet ska ske så det fungerar 

mellan dem. Den bristande kunskapen som råder skapar i sin tur ett bristande samarbete 

mellan enheterna och ett bristande samarbete är inte medräknat som en faktor i den 

formella strukturen. Eftersom att det inte är medräknat så resulterar det i att människor 

avviker från den formella strukturen vid bristande samverkan. Dock är det här fallet 

bara ett av flera som nämndes vi intervjuerna då okunskapen om samarbetet råder på 

fler ställen enligt informanterna, men vad som framgår oftare från dem är att samarbetet 

brister främst för att de helt enkelt inte kommer överens mellan enheterna. 

Sektionsledaren och chefsöverläkaren säger: 

“Då hade man kanske kunnat komma överens istället, det hade varit lättare så. men så är det ju inte, 

kommun och landsting är ju två helt olika separata organisationer som inte alltid är jätte lätt…” - 

Sektionsledaren 
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”Det blir ett väldigt bollande mellan de här tre aktörerna. En viss del reder vi ut i den här samverkan 

men eftersom huvudprocessen inte riktigt är sammanhållen så blir det ju splittring. Så det är någonting vi 

har påpekat och försöker jobba om. Problemet är bara att vi inte riktigt är överens om i stora 

regionorganisationen hur detta ska se ut. Då är det svårt att hitta en bra struktur som alla är nöjda med.” 

– Cheföverläkaren 

Citaten visar att även om enheterna vet hur det ska gå till så uppstår problem ändå för 

att enheterna tycker olika. Flertalet enheter arbetar för sin egen vinning och behag och 

kämpar därför för att få sin egen vilja igenom. Så trots att det i teorin borde vara enkelt 

att samarbeta så fungerar det inte i praktiken. Socialsekreteraren säger:   

”Men alltså tittar du i lagstiftningen hur det ska gå till så ser det lätt och ledigt ut, det är ju bara att ta 

kontakt och boka ett möte. Men i praktiken så är det inte det. Där sker ganska svåra skärmytslingar 

mellan psykiatrin och socialtjänsten. Det är nog en av de saker vi frustreras oss över mest, alltså hur 

svårt vi tycker att det är att få till psykiatrisk hjälp för våra klienter.”   

Den formella strukturen som framstår som okomplicerad kan inte fungera som den står 

skriven om inte samverkan mellan vårdbatteriets enheter fungerar. När den inte fungerar 

så tvingas enheterna att söka efter andra alternativ som de själva anser fungerar bättre, 

vilket då resulterar i att människor avviker från den formella strukturen. 

8.2.2 Grupperingar 

En ytterligare faktor till om samverkan är välfungerande eller ej är hur aktörer i 

processen inte låter ansvaret gå över till den uttalade samverkanspartnern. Återkommer 

här till socialsekreterarens uttalande om relationen mellan aktörerna gällande 

samverkansproblematiken kring missbrukande klienter: 

”Men alltså tittar du i lagstiftningen hur det ska gå till så ser det lätt och ledigt ut, det är ju bara att ta 

kontakt och boka ett möte. Men i praktiken så är det inte det. Där sker ganska svåra skärmytslingar 

mellan psykiatrin och socialtjänsten. Det är nog en av de saker vi frustreas oss över mest, alltså hur svårt 

vi tycker att det är att få till psykiatrisk hjälp för våra klienter.” 

Socialtjänsten vill finna hjälp för sina klienter men vägen försvåras av motståndet hos 

psykiatrin. Psykiatrin vill inte ta sig an patienter förrän de är drogfria och socialtjänsten 

förespråkar att sätta in psykiatriska insatser parallellt med deras insatser. Då båda parter 

trycker på att deras eget upplägg bör följas så stannar processen upp. Klientens 

rehabilitering står still i detta läge, alternativt börjar om från noll, som konsekvens av 

deras ståndpunkt att ”vi har ett bättre upplägg än vad dem har”. 
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Beslut och tillvägagångsätt inom psykiatrin påverkas av omständigheter som resurser, 

lokaler och personalkombinationen. Vårdenhetschefen berättar att då vuxenpsykiatrin 

ofta är fullbelagd så sker det att läkarna skyndar på utskrivningarna för att få in patienter 

som anses behöva vården mer, men det betyder inte att den som blivit utskriven inte 

behöver den. Han påstår att det inte händer ofta men ibland och att ett sådant besluts 

utfall beror på hur den ansvariga läkaren med sitt team styrs av organisationens krav på 

antalet platser eller av patientens behov av vård. I det skedet är gruppens bestämda 

arbetssätt och tolkning av situationen direkt avgörande och för patienten kan två olika 

grupper betyda två olika beslut. 

8.2.3 Handlingsfrihet och bundenhet 

Gruppen man är verksam tillsammans med kan som sagt ha en påverkan på 

arbetsutövandet. Ytterligare en faktor som styr är individen och gruppens 

handlingsfrihet och bundenhet som den formella strukturen är med och styr. Det finns 

uppgifter som måste utföras och kanske även på ett specifikt sätt, som de verksamma är 

bundna till att göra. Sen finns det ibland utrymme för en handlingsfrihet som enligt den 

formella strukturen inte finns tillgänglig men som inom rätt grupp och verksamhet kan 

utföras ändå. Enhetschefen säger såhär om handlingsfrihetens utseende: 

”Och då kan man säga att på ena axeln sitter organisationen som säger att ta inte in vem som helst, det 

har vi inte tid eller råd med och du ska inte göra patienten mer sjuka än vad de är, du ska inte 

”psykiatrisera” folk utan är det vårdcentralen så är det vårdcentralen. Men det är klart, är det en 

allvarligt psykiskt störning eller risk för suicid eller så då måste du ta in, så dum kan du inte vara. Så på 

ena sidan hade man den som satt och andra sidan hör man en ung kille, dryg 30-32, som beskriver hur 

satans illa han mår. Och då när man lyssnar på detta funderar man själv på om det är den som 

bestämmer nu eller om det är den som ska bestämma nu.”(*pekar på vänster och sen höger axel*) 

Enhetschefen menar även att det inte är ovanligt att olika professioner gör plats för egna 

bedömningar, vilket skapar en variation av beslut både inom och mellan de verksamma 

professionerna. Denna handlingsfrihet, som inte alltid är tilltänkt i den formella 

strukturen men som ändå praktiseras, matas av den avsaknad av gemensamma mål som 

visar vad organisationens arbete ska leda och utvecklas till. Enhetschefen tycker att:  

“… framförallt så måste vi bestämma oss för vad som är målet liksom och där måste vården tycker jag 

bli bättre på att formulera vad är målet med den här vården.” - Enhetschefen 
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Även inom rättspsykiatrins värld är mål och upplägg en problematisk del. Den formella 

strukturen säger att dömda och icke dömda för bästa organisatoriska arbetsprocess ska 

behandlas på två olika institutioner. Så ser det inte ut i dagsläget: 

”… det har alltid varit så i rättspsykiatrin att de knepigaste patienterna egentligen är LPT-patienter. Det 

är rätt paradoxalt kan man tycka för de som döms till rättspsykiatrin är ju dömda som farliga för 

samhället, så är LPT-patienter är ju de som har vårdintyg.” - Sektionsledaren 

LPT-patienter inom psykiatrin som blir för svåra att hantera, som exempelvis är alltför 

aggressiva, kan behandlas inom rättspsykiatrin istället och då vara i en miljö som 

primärt inte är tilltänkt och utformad för den patientgruppen. De har fortfarande samma 

rättigheter inne på rättspsykiatrin och har därmed fler tillgångar än dömda LRV-

patienter vilket inte är en optimal situation. Den formella strukturen visar inget tvång på 

att svåra LPT-patienter ska till rättspsykiatrin, snarare tvärtom. Men frånvaron av 

bestämmelse av agerandet i situationen tillåter handlingsfriheten att vara med och 

påverka utfallet. Liksom gör den aktuella verksamma gruppen som väljer att se 

handlingsfriheten. 

 

9 Slutsatser 

Genom vårt arbete bestående av inläsning av dokument och utförande av våra intervjuer 

så har vi funnit de problematiska processerna den här uppsatsen avser att studera. 

Processerna har analyserats och skildras för att kunna skapa en förståelse för de faktorer 

som har en påverkan till att det praktiska arbetet avviker från den formella struktur som 

står skriven. Följaktligen utifrån det nyss nämnda som arbetet genomgått drar vi 

kommande slutsats och resonemang utifrån uppsatsen problemformulering: Vad är det 

för faktorer och händelser som gör att verksamma professioner avviker från den 

formella strukturen, och hur vi kan förstå samt förklara den avvikande arbetsprocessen? 

9.1 Grupperingar 

Den organisatoriska process vi studerat, liksom andra organisatoriska processer, 

innehåller flertalet problematiska delar som orsakas av olika faktorer. Av de faktorer vi 

funnit ser vi att vissa av dem har en större inverkan för utfallet än andra, där faktorerna i 

frågan delar den gemensamma nämnaren - sociala faktorer. Sociala faktorer innebär de 

punkter där människors interagerande med varandra och relationer till varandra har en 

avgörande roll. Oundvikligt skapas grupperingar under utförandet av arbetsuppgifter 
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och strukturen på arbetsplatsen och detta ska i nästa steg vara med och bära den 

organisatoriska processen framåt. Grupperingar sker inom och gränsöverskridande 

mellan arbetsplatser och det är inte konstigt som sagt, snarare naturligt. Anledningen till 

att vi ser grupperingarna som en social faktor som påverkar organisationens process är 

att grupperna till viss del formas av den formella struktur och de krav, samt icke-krav, 

som kommer från högre instanser. En ytterligare del av gruppens utformning kommer 

från den graden av frihet att välja tillfälle att samverka alternativt inte samverka med 

andra aktörer. Det bidrar till att grupper på och mellan arbetsplatsen utformas på så sätt 

att gruppdynamiken prioriteras vilket ofta leder till uppkomsten av ett starkt ”vi”. 

”Vi & dom” är det typiska fallet av gruppers agerande och när det gäller organisatoriska 

processer så förenklar det sällan. Den formella strukturen är utformad på ett sätt som i 

praktiken inte går att fullfölja till hundra procent och där en bidragande faktor är 

grupperingar som pekar på varandra och benämner sig själva som ”vi”. En arbetsuppgift 

utförs på det sätt som passar den verkande gruppen i kontexten den befinner sig i, 

liksom en annan grupp kan agera i en annan kontext och i och med det utföra det på ett 

annat sätt. Detta resulterar i att den organisatoriska processen som formellt sett skall 

bäras åt samma håll kan gå åt olika håll beroende på vad processens olika ”grupper” 

anser vara den rätta. Således är variationen i organisationens agerande och utfall en 

effekt av grupperingarna. 

9.2 Framtvingade tolkningar leder till samverkansförändringar 

Den formella strukturen och det praktiska arbetet speglar inte varandra och som 

strukturen nu ser ut så kan de inte göra det. Anledningen är att utöver de tidigare 

nämnda sociala grupperingarna så framtvingar den organisatoriska processen ett 

tolkningsarbete hos de verksamma professioner. Det tillsammans med den 

handlingsfrihet som kan vara närvarande så riskeras att arbetsutövandet kan ändra form 

ofta. Variationen på tillvägagångssättet sker inte bara vid tolkningen av vad regler och 

råd säger utan även vad den verkande gruppen tillsammans ser för lösning grundat på 

sin form och i vilken kontext den agerar. Det är med och bestämmer hur det blir en 

intern lösning inom gruppen, som fortfarande kan vara gränsöverskridande mellan 

organisationer, eller om flera aktörer, andra grupper ska inräknas. Denna problematik 

leder oss över till nästa slutsats. 

Det gränsöverskridande gemensamma arbetet mellan processens grupper som enligt den 

formella strukturen skall fungera enkelt brister när grupperna definierar sig som ”vi” 
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och ”dom”. När grupperna är med och styr hur de samverkar med de ”andra” är det inte 

mer än naturligt att samarbetet fungerar bättre på vissa håll och sämre på andra. Det 

bidrar till en ensidighet i arbetsutförandet och det låser den samverkan som är uppmålad 

enligt den formella strukturen. Tillsammans med detta så ges arbetsuppdrag från 

ledande krafter med viss grad av otydlighet, vilket tvingar gräsrotsbyråkraterna att 

forma egna syften och utföra det utifrån dennes position och arbetsmöjligheter. En 

konsekvens till den otydlighet och den låsta samverkan mellan arbetsuppgift och 

arbetsutförandet är svårigheterna i att hålla en stabil och effektiv samverkan, vilket även 

detta styr den praktiska processen bort från den formella strukturen. 

Som tidigare nämnt så skapar organisationernas grupperingar tillsammans med otydliga 

riktlinjer en låsning i samverkan samt ett ensidigt arbetssätt då gruppernas relationer 

styr gräsrotsbyråkraternas mest effektiva arbetslösningar. Grupper tenderar att ha en 

ensidighet i hur uppgifter utförs och då alla grupper agerar i olika kontexter så varierar 

lösningarna. Vårt resultat visar att det är känt av gräsrotsbyråkraterna att besluten och 

genomförandet är oförutsägbart och varierande beroende på vart ifrån det kommer. Det 

har gått så långt att det är en vana och ett arbetssätt som satt sig. Trots att det går emot 

den formella strukturen i vissa delar och att det uppstår problem i processen på grund av 

det så är det extremt trögt att förändra. Förslag på förbättringar till hur förändring kan 

ske presenteras i kommande stycken. 

9.3 Förslag på förbättringar 

Något som skulle bidra till en större grad av samverkan i den organisatoriska processen 

är att de länkar som finns mellan de verksamma aktörerna i den formella strukturen, 

ordentligt synliggörs av högre instanser även in på det praktiska arbetet. På så vis 

tydliggörs och breddas alternativen till problemlösning för gräsrotsbyråkraterna och de 

framtvingade lösningarna som uppkommer i de sociala grupperna skulle bli färre. En 

bieffekt av detta skulle kunna bli att arbetsutförandet blir mindre ensidigt och att fler 

vägar, som är tilltänkta ska vara effektiva, kan våga tas. 

 För att hantera den otydlighet som tillåter och samtidigt framtvingar varierande beslut 

och lösningar hos de nämnda grupperingarna, så skulle redovisningen av en gemensam 

målbild och ett tydligt syfte för vad den organisatoriska processen ska leda till, ha en 

stor påverkan. Både i mindre skala och på den totala organisationsnivån så är det en 

primär faktor som har ett grundläggande värde för hur en organisationsprocess ska 

utvecklas och genomföras på ett lyckat sätt. Svaret på frågan om vad mål och syfte är 
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ska vara detsamma på högsta nivå som på gräsrotsbyråkraternas nivå. Utifrån det vet 

alla åt vilket håll man ska dra och trots oundvikliga, nödvändiga konflikter så kan det 

underlätta att bibehålla en samverkan som vågar brukas och strävar framåt mot 

gemensamma lösningar och förbättringar. 

För att nå utveckling är det viktigt att försöka arbeta bort ”Vi och dem”-andan som råder 

mellan grupperna inom den organisatoriska processen. Processen som utåt och för 

brukaren uppfattas som en helhet bör också agera som en helhet för att dels tillgodose 

hela brukarens situation och dels knyta ett bättre samarbete kollegor emellan. Som en 

komplettering till ovanstående förslag till förbättringar bör individerna från de olika 

grupperna träffa varandra oftare för att lära känna varandra och på så sätt skapa 

förtroende till varandra. Förslagsvis skulle sådana möten bestå av teambildnings-

tillfällen eller större ruljangs på personalen internt, alltså att individer som utför 

liknande uppgifter i olika grupper kan byta plats för att då minska grupperingars 

vaneskapande.  

Avslutningsvis så upprepar vi en adekvat poäng som nämnts tidigare i uppsatsen om hur 

samverkan påverkar en organisation och som vi ser att den formella strukturen skulle 

kunna ta efter mer frekvent för att komma närmre den praktiska processens utseende:   

”Samtidigt bör poängteras att samverkan i sig innebär kontinuerliga 

förändringsprocesser, varför man inte kan förvänta sig att verksamheterna ska 

finna en slutlig fast form, utan snarare kan förstås som verksamheter under 

ständig utveckling och förändring, något som både kan vara dess styrka och 

dess svaghet.” (Johansson, 2008:95)  

 

10 Reflektion 

10.1 Konklusion 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att utforska vad det är för faktorer och händelser 

som gör att verksamma professioner avviker från den formella strukturen, och hur vi 

kan förstå samt förklara den avvikande arbetsprocessen. För att göra det har vi samlat in 

material i form av inläsning av dokument och insamling av material igenom intervjuer. 

Vi har därpå analyserat vårt material med hjälp av dels de tankesätt som tidigare 

forskare har inspirerat oss med och dels de begrepp och teorier som presenterades i 
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Teoretiska utgångspunkter och sociologiska begrepp (se 7.). Således har 

undersökningen utgått från ett perspektiv så att materialet synats genom valda 

sociologiska glasögon. Vi har även valt vilket undersökningsperspektiv vi vill utgå ifrån 

då vi valt en specifik grupp informanter.  

Då vi under uppstarten endast hade kunskap om den psykiatriska världen från det som 

går att läsa sig till i litteratur samt det som delges via nyheter och dokument så har varje 

information som berikat vår kunskap verkligen varit ny. Menande att vi många gånger 

under antingen intervjuerna eller analyseringen av intervjuerna fått ”aha”-upplevelser 

som för stunden var självklara. Dock vid vidare analys har vi förstått att så inte är fallet 

då mycket av det resultat vi presenterat i uppsatsen inte är självklart och enkelt.  

Trots att mycket inte har varit självklart har vi ändå lyckats besvara vårt syfte med goda 

och intressanta resultat. Där med känns det också naturligt att återkoppla till studiens 

förord, om det lilla fröet som var vår inspiration som vi hoppades kunna växa till en 

blomma vid studiens slut. Enligt vår mening har fröet växt i olika faser, då de 

ouppklarade frågetecknen som vi hade i början rätats ut allt eftersom. Takten har berott 

på när vi fått de där ”aha”-upplevelserna samt när vi kunnat placera dem i en kontext. 

Men nu i studiens slutskede vill vi påstå att det står en blommande uppsats framför oss 

som rätat ut fler frågetecken än vi från början visste vi hade.  

10.2 Metodreflektion 

Metodvalet att göra intervjuer har varit rätt utifrån vad vi lyckats samla in för 

information och material. Det har möjliggjort vår framgång i att uppfylla syftet och nå 

legitima slutsatser. Valet att stanna vid fem informanter har vi diskuterat tidigare i 

metodavsnittet (se 6.4) och ser som sagt att vi nått en informationsmättnad som 

uppfyller undersökningens syfte. Trots det är vi medvetna om att ytterligare tre 

intervjuer, som var upplägget från början, hade kunnat bidra med fler resonemang och 

ytterligare information som kunde ha spetsat till resultatet än mer. Dock är vi bekväma 

med att utrycka oss att det presenterade materialet är legitimt och användbart, trots att 

det alltid kan göras fler intervjuer. 

Det är även viktigt att reflektera över urvalet av våra informanter. Då syftet med studien 

var att utforska vad det är för faktorer och händelser som gör att verksamma 

professioner avviker från den formella strukturen, och hur vi kan förstå samt förklara 

den avvikande arbetsprocessen valde vi att intervju de professioner som arbetar i den 
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psykiatriska strukturen. Informanterna valdes ur subjektivt urval utifrån den kunskapen 

vi hade i början av studiens gång. Vi är medvetna att vårt urval kan ha påverkat studiens 

utfall samt att de informanter vi fick tag i kan ha svarat vinklat då intervjun fokuserade 

på detaljer gällande informanternas ”egna” bransch. Vi känner dock att informanternas 

svar uttrycktes med ärlighet samt att deras sanning är den riktiga tills något annat 

bevisas. Vi har även förståelse för att alla är människor omedvetet kan uttrycka sig för 

egen vinning, vilket inte går att frångå.  

Intervjuerna var från början utformade på ett semistrukturerat vis men utvecklades 

under första intervjuns gång till en samtalsintervju med inslag från den 

semistrukturerade intervjuguiden (se 6.1). Anledningen till varför det blev såhär tror vi 

grundar sig i att vi var till viss del ovetande på vad våra informanter exakt kunde hjälpa 

oss med gällande vårt syfte. Vi visste att de hade kunskap men inte till vilken grad i 

relation till vårt syfte. Vi visste heller inte hur villiga informanterna skulle vara att prata 

om ämnet. Detta visade sig dock inte vara något problem och det var därför som det var 

naturligt att frångå intervjuguiden. Faktumet att de var villiga att prata bidrar även till 

att vi uppfyllde en informationsmättnad tidigare än planerat.    

10.3 Avslutande reflektion 

Avslutningsvis så har vi sett uppsatsperioden som utvecklande, utmanande och 

kunskapsberikande. Förhoppningsvis har vi bidragit till nya idéer och ett intresse av att 

granska och se organisationers arbetsprocesser i ett nytt ljus. Vi hoppas även att denna 

uppsats kan ligga till grund för kommande fördjupningsstudier i liknande ämne, då 

möjligtvis med kompletterande metoder och perspektiv.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Fördjupning av den formella strukturen 
 

Primärvården 

Primärvården är uppdelad i flera olika enheter och tillhör den öppna hälso- och 

sjukvården som Sverige erbjuder. Enheterna består bland annat av allmänmedicin, 

allmänpsykiatrin, mödrahälsovård och barnavårdscentraler, tillsammans utgör de vad vi 

kallar för vårdcentralen som då är grunden för hela primärvården (Vårdcentraler, 2015). 

Huvudansvaret som primärvården har är att möta och behandla patienters 

grundläggande vårdbehov, både psykiskt och fysiskt. All den sjukvård som då är 

grundläggande och som inte kräver specialistvård eller medicinska och tekniska 

sjukhusresurser ska hanteras i primärvården. Grundläggande sjukdomar, åkommor eller 

behandlingar som primärvården bland annat tar emot och erbjuder är: 

 Lätta till medelsvåra okomplicerade depressioner. 

 Rena missbruk och beroendeproblem, då utan samsjuklighet av en psykisk 

störning. 

 Okomplicerade ångesttillstånd. 

 Problembaserade krisrelationer. 

 Psykosomatik. 

 Samtalsinsatser med psykoterapi som justeras beroende på individens status. 

 Kroniska, allergiska och fysiska besvär. 

Om patienter söker sig till vårdcentralen för besvär, sjukdomar eller rådfrågning som 

inte tillhör primärvårdens ansvar så finns det läkare där som gör en första bedömning av 

patientens tillstånd. Utifrån bedömningen skickas en remiss till vederbörande 

specialistmottagning för fördjupad diagnostisering och behandling. Du som patient kan 

oftast själv välja till vilken vårdcentral inom landstinget du vill tillhöra då primärvården 

numera styrs av landstinget (Vårdöverenskommelsen, 2015). 

Specialistpsykiatrin 

Specialistpsykiatrin eller vuxenpsykiatrin som det också kallas består av olika enheter 

med olika kompetenser. Kompetenserna är fokuserade och special-inriktade till 

patienter över 18 år. Enheterna skiljer sig något beroende på vart i landet du befinner 
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dig och ser därför olika ut, några vanliga enheter är: psykiatrisk akutmottagning, öppen 

vuxenpsykiatrisk mottagning, dagvård (DPE), vuxenpsykiatrisk rehabilitering och 

psykiatrisk tvångsvård (LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård). Till akutmottagningen 

kan vem som helst komma med svårare psykiatriska sjukdomar för råd och hjälp vid ett 

första skeende, remiss eller akuthändelse/tillstånd, till övriga enheter krävs tidsbokning, 

remisser eller andra bestämmelser så som LPT. Det som anses tillhöra svårare 

psykiatrisk sjukdom och som då ska behandlas i vuxenpsykiatrin olika enheter och inte i 

primärvården kan vara (Vårdöverenskommelser, 2015): 

 Schizofrenier och andra psykoser. 

 Svåra depressioner och ångesttillstånd. 

 Akuta suicidtillstånd. 

 Personlighetsproblematik och bipolära sjukdomar. 

 Neuropsykiatriska tillstånd. 

 Grava missbruk och beroende tillstånd. 

Dock kan primärvården vara ett första stadium för bedömning innan patienten 

remitteras vidare till vederbörande enhet i psykiatrin då det är vuxenpsykiatrins 

huvudansvar att diagnostisera och behandla patienter, som är 18 år eller äldre, som lider 

av svåra psykiatriska sjukdomar och besvär. (1177, 2013) 

Vårdöverenskommelsen 

Vårdöverenskommelsen är ett samarbete mellan primärvården och i princip alla andra 

vårdenheter som landstinget kan erbjuda. Då vårdöverenskommelsen tecknas mellan 

enheterna inom landstingen så ser de alla lite olika ut beroende på vart i Sverige du 

befinner dig. I Kronoberg finns det t.ex. en vårdöverenskommelse mellan primärvården 

och specialistpsykiatrin (Vårdöverenskommelser, 2015). Detta samarbete går ut på att 

det ständigt finns en kontakt mellan primärvård och psykiatrin. Remisser, remissvar, 

telefonkontakt och hembesök görs tillsammans beroende på vilken typ och grad av 

sjukdom som patienten besitter. Primärvården kan t.ex. kalla på förstärkning från 

psykiatrin om fallet visar sig vara för tungt för de och vice versa (ibid.). 

Rättspsykiatrin 

Rättspsykiatrisk vård är en av många bitar i svensk rättssäkerhet. Där utförs ett arbete 

som strävar efter att säkra personers hälsa och välmående samt skydda samhället från 
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personer som brutit mot det sociala kontraktet. För att få rättspsykiatrisk vård så 

behöver det finnas en indikation på att en allvarlig psykisk störning var närvarande i 

samband med brottet. Finns den indikationen så ombes Rättsmedicinalverket, på 

uppdrag av polis, åklagare eller domstol, att göra en psykiatrisk undersökning och sen 

meddela resultatet tillbaka till uppdragsgivaren som bestämmer domen. Blir personen 

dömd till rättspsykiatrisk vård så blir patienten placerad på en institution där behandling 

påbörjas direkt grundat på de undersökningar som gjorts under utredningen. 

(Rättspsykiatriska utredningar, 2015) 

Förutom administrativ och säkerhetspersonal så är professionerna som agerar närmast 

patienten bl.a. specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor, terapeuter av olika slag och 

sjukgymnaster. Patientens vård och behandling hanteras och bestäms ofta i ett samtal 

där alla professioner är mer eller mindre delaktiga. För att vård och behandling ska bli 

så effektiv och givande som möjligt för varje enskild patient så finns det fyra olika 

säkerhetsklassnivåer; 1, 2, 3 och 4. Det varierar hos klinikerna runt om i landet hur 

många nivåer som är isatta. (Avdelningar Kronoberg, 2015) 

Den rättspsykiatriska vården styrs främst av lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV 

1991:1129), och i det ingår även de föreskrifter som står i hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL 1982:763).  

Sedan 1 juli 2008 kan man dömas till fängelse med en allvarlig psykisk störning, om 

synnerliga skäl finns. Med synnerliga skäl kan vara att brottet har ett högt straffvärde, 

om behovet av psykiatrisk vård inte finns eller behovet är begränsat eller om personen 

varit i ett rustillstånd i samband med brottet. (Undersökningsverksamhet, 2015) 

Rättsmedicinalverket 

Rättsmedicinalverket, RMV, är en statlig myndighet/ett statligt verk som innehar en 

bred kompetens och flertalet professioner för att agera sakkunniga stöttepelare i vårt 

rättssystem. De beskrivs som en ”professionell kunskaps- och expertorganisation” som i 

arbete av team är med och säkrar den rättsliga processens utfall. ”Genom våra 

utredningar bidrar verket till rättssäkerheten i Sverige”. (Om Rättsmedicinalverket, 

2015) 

Rättsmedicinalverket innefattar fyra stycken verksamhetsområden; rättsmedicin, 

rättsgenetik, rättskemi och rättspsykiatri. Professioner som förekommer är kemister, 

biologer, biomedicinska analytiker, läkare, psykologer, forensiska socialutredare och 
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omvårdnadspersonal. För vår del så är det rättspsykiatrin som är i fokus och därmed de 

sistnämnda professionerna; läkare, psykologier, forensiska socialutredare och 

omvårdnadspersonal. Arbetet sker alltid i arbetslag som består av just en läkare som är 

specialist i psykiatri, en psykolog och en forensisk utredare. (Rättsmedicinalverkets 

organisation, 2016) 

Uppgiften som rättspsykiatrin har är att göra en bedömning och säga om de tycker att 

personen lider av en allvarlig psykisk störning eller ej. Undersökningarna genomförs på 

uppdrag av polis, åklagare och domstol och det är tillbaka dit de sakkunniga 

bedömningarna lämnas för att i ett senare skede bidra i avgörandet om domens utfall. 

Oftast blir personen ”skickad till” rättsmedicinalverket för att den tidigare uppvisat 

tecken på psykisk ohälsa eller så kan det vara själva brottshandlingen som indikerar på 

det. 

De två undersökningar som Rättsmedicinalverket genomför är §7 och RPU. §7 kallas 

den lilla undersökningen och görs oftast på en timme och RPU är den stora 

rättspsykiatriska undersökningen som består av fler och mer tidskrävande delar. Under 

tiden en person genomgår undersökningar så observeras den 24 timmar om dygnet och 

maxtiden att stanna på en avdelning är fyra veckor. Det är rättspsykiatrikern (läkaren 

som är specialist i psykiatri) som är ytterst ansvarig för bedömningen som går till 

domstol och underlaget som det består av är läkarens utredning, psykologens rapporter 

som baserats på testuppgifter av olika slag samt samtal och observationer, rapport från 

forensisk socialutredare som grundligt gått igenom personens tidigare dokumenterade 

livshistoria och till det även omvårdnadspersonalens observationer av det vardagliga 

mönstret. (Informationsfilm, 2015) 

Ett andra uppdrag som verket kan få är att göra riskbedömningar för återfall i 

brottslighet vilket också ges från polis, åklagare eller domstol och utförs för att trygga 

rättssäkerheten. Rättsmedicinalverket ombes uttala sig då det krävs mer kompetens än 

vad som redan finns i rättsväsendet för att utpeka orsak till brott och ge sakkunniga 

förslag på en lämplig påföljd. (Riskutredningar, 2016) 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten agerar under Socialstyrelsen och har mål att stötta upp många olika 

grupper i samhället. Några av dem är personer i behov av psykiatrisk vård/tvångsvård 

och rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsens vilja är att bidra till en förbättring av vården 
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med kunskap och undersökningar så att den ska vara så jämlik och tillgänglig den kan 

bli. Det finns en uttalad önskan om att komplicerad psykiatrisk ohälsa samt barns hälsa 

ska prioriteras i arbetet och en plan har lagts fram av regeringen som ska praktiseras 

under perioden 2012-2016 för att nå denna utveckling. (Psykisk ohälsa, u.å)  

Socialstyrelsen ser med kritiska ögon på hur systemet är upplagt och i praktiken går till. 

En stor del av arbetet är att påpeka felaktigheter och ge förslag på hur det ska bli bättre 

så att vården håller den standard som efterfrågas. 

Exempel på personer och processer 

Exempel 1: Två personer söker sig till vårdcentralen, en för att den lider av vad den tror 

är personlighetsstörningar och den andra för att den har svårt att koncentrera sig och 

hitta ro. De båda får tid på vårdcentralen (primärvården) och får träffa en läkare. 

Läkaren konstaterar att den förste besväras av någon typ av schizofreni och skriver 

därför en remiss till specialistpsykiatrin. Den andra är mer svårbedömd och vänder sig 

därför efter hjälp inom vuxenpsykiatrin (Vårdöverenskommelser, 2015). Tillsammans 

beslutar de att patienten bör utredas för ADHD, då skriver de ihop en remiss till 

vuxenhabiliteringen. Väl mottagen på vuxenhabiliteringen för den sistnämnda så utreder 

en läkare patienten. Utredningarna kan vara många och långa och beror helt på 

individens status. Därefter bestäms en behandling av läkaren. Anses diagnosen mild så 

kan behandlingen skickas tillbaka till vårdcentralen och skötas därifrån och om inte kan 

behandlingen skötas från vederbörande enhet. För den förstnämnda som fick en remiss 

till specialistpsykiatrin så träffar patienten läkaren på liknande sätt som den förra. 

Läkaren gör en bedömning att patienten lider av schizofreni som misstänkt. Sjukdomen 

är så pass svår att de bedömer att patienten bör läggas in på enheten. 

Exempel 2: En person som redan sitter i fängelse ger uttryck av att lida av svåra 

psykiska problem. På uppdrag från polisen så gör Rättsmedicinalverket en större 

rättspsykiatrisk undersökning som klargör internens psykiska hälsa. Undersökningen ge 

utslag av komplicerad psykisk ohälsa, vilket resulterar i en omplacering från fängelset 

till en rättspsykiatrisk institution. Personens hälsa förbättras efter en period så att vård 

inte är nödvändig längre, då flyttas internen tillbaka till fängelset. 

Exemplen ovan är som tidigare nämnt endast baserad på vad teori och fakta säger och 

kan därför ses som teoretiska idealpersoner. Exempel personerna och processerna är 

skapade av oss utifrån vad vi kunde läsas oss men främst för att du som läsare ska få en 

ytterligare klarhet i hur en process i psykiatrins vårdbatteri kan se ut utifrån vad teorin 
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säger. Denna del är viktig att ha klart för sig innan du kan ta till dig uppsatsen empiriska 

och “verkliga” del. 
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Bilaga 2 - Lagrum 
 

HSL - Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

Hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, är en lag som har som mål att vägleda och 

styra de verksamma inom sjukvården, så att de på bästa sätt kan utföra ett gott arbete. 

Lagens mest grundläggande uppdrag nämns i den första paragrafen: ”Med hälso- och 

sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador”(HSL,1982:763 1§). 

HSL är liksom alla lagar starkt relaterad till flera andra lagrum, några av dem är 

patientlagen, offentlighets- och sekretesslagen och socialtjänstlagen. Tillsammans med 

de andra lagrummen så är HSL ämnad för att göra sjukvården i Sverige så riktig den kan 

bli, lättillgänglig för patienter och en sjukvård som visar respekt för patienter och deras 

önskan. Alla ska ha rätt till samma typ av vård och bli behandlade som likar. 

 

Lagrummet tar upp landstingets, kommunens och personalens skyldigheter men även 

deras samverkan. Uppdelningen av sysslorna kan variera beroende på kommun och 

landsting och hur deras avtal utformats. Landstinget ska bidra med de läkarresurser som 

behövs och sker inte detta som avtalet säger så får de stå för kostnaderna som 

kommunen lägger ut på andra läkare (HSL, 26d§). 

En viktig del av HSL är paragraf 31 som säger att ”Inom hälso- och sjukvård skall 

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (HSL, 31 

§, Lag (1996:787)). Denna länkar samman alla de organisationer och verksamheter som 

jobbar med hälsa och sjukvård, hur de alla återkommer till HSL oavsett om du jobbar på 

akuten på lasarettet eller på en institution för psykiatrisk tvångsvård. HSL är grunden 

och därmed väldigt central i de riktlinjer de organisationer vi kommer i kontakt med 

följer och själva är med och påverkar. 

PT - Patientlagen (2014:821) 

Patientlagen, förkortad PT ämnar till att stödja och kartlägga patientens position inom 

det mesta i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Denna lagen skapades till förmån för 

patienten, då den belyser patientens rättigheter och delaktighet. Lagen i sig är berör 

många punkter och händelser och innehåller därför många olika bestämmelser, några av 

de är: samtycke från patienten, fast vårdkontakt, val av behandlingsalternativ och 
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hjälpmedel, ny medicinsk bedömning, val av utförare och patientsäkerhet (PT, 

2014:821). 

Lagen styrs utifrån kommunen och landstinget och är riktad till platsens invånare för all 

vård, förutom tandvården som de behöver. Lagen stödjer alla människor och strävar 

efter en sjukvård där alla patienter blir behandlade lika. 

LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT är en lag som utvecklats utifrån 

föreskrifterna i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen, således är det en lag som tar 

fäste i de två nyss nämnda lagarna men riktar sig mot tvång och frihetsberövande inom 

psykiatriska vård. Det finns bestämmelser om att patient inte ska vårdas utan samtyckte, 

denna lagen gör ett undantag från det. För att hamna innanför LPT och i fråntas sitt 

samtycke måste patienten uppfylla en del krav, några av kraven är att: personen lider av 

så pass allvarlig psykisk störning att den är en skada för sig själv eller samhället, 

personens psykiska tillstånd kan endast tillgodoses via en inläggning eller att personen 

vägrar att bli vårdad trots behov (LPT, 1991:1128). 

Vårdintyget som krävs för att en person ska behandlas som en LPT patient kan endast 

utfärdats av en legitimerad läkare i samband med en undersökning. Om patienten kräver 

mer än fyra veckors LPT måste en chefsöverläkare skicka vidare fallet till 

förvaltningsrätten för godkännandet att patienten kan fortsättas vårdas under LPT. 

LRV - Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) 

Lagen om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV, kan man säga är en fortsättning på 

lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) då den tar vid och ger föreskrifter om 

psykiatrisk vård där tvångsvård är inblandad men inte bearbetas i LPT. Den tar vid och 

styr arbetet med personer som på ett eller annat sätt kommit till den rättspsykiatriska 

vården. De som lagen berör är de som blivit dömda av domstol till rättspsykiatrisk vård, 

de som sitter i häkte vid en rättspsykiatrisk enhet, de som sitter vid en 

kriminalvårdanstalt eller de som sitter på ungdomshem som följd av vara dömd till 

sluten ungdomsvård (LRV, 1991:1129 1§). 

Förutom HSL så är brottsbalken nära till hands i LRV:s föreskrifter och mycket 

refereras till brottsbalken. För att en person ska sluta upp i rättpsykiatrisk vård så krävs 

en juridisk process och där är brottsbalken ett av de mest centrala lagrummen. Själva 

beslutet om rättspsykiatrisk vård står i brottsbalken och lyfts fram tidigt i LRV: 
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”Föreskrifter om beslut av domstol om överlämnande till rättspsykiatrisk vård finns i 31 

kap. 3 § brottsbalken” (LRV, 3§). 

En viktig del av den rättspsykiatriska vårdens uppbyggnad är hur en persons fall utreds 

var sjätte månad och hur förvaltningsrätten beslutar om vården ska avbrytas eller 

fortsätta (LRV, 3c§ pkt.2). Även chefsöverläkaren har en ansvarsroll här då de är 

skyldiga att förse förvaltningsrätten med all information om personen som kan påverka 

beslutet om fortsatt vård eller ej (LRV, 10a§). De tre stora parterna, som det reds i i 

LRV, är den dömda patienten, chefsöverläkaren vid den enheten samt 

förvaltningsrätten. Hur kontrollerna görs var sjätte månad av förvaltningsrätten, hur 

utskrivningsprövningar kan ske önskat av antingen chefsöverläkaren eller patienten 

samt att handläggningen av ett mål ska gå så snabbt som möjligt. Dessa delar av 

processen finns och utövas för att ge ett så säkert skyddsnät till patienten och 

omgivningen som möjligt. De juridiska skyldigheter som chefsöverläkaren och 

förvaltningsrätten har är avgörande för att processen ska fungera och att personerna som 

den berör ska hjälpas till det bättre. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

1. Berätta vem du är arbetsmässigt? 

– Namn? 

– Position, utbildning? 

– Erfarenheter? 

2. Berätta om hur en arbetsdag kan se ut? 

– Arbetsuppgifter? 

– Vilka du samarbetar med? 

– Vilka du träffar? 

3. Hur ser struktur en ut i er organisation? 

– Vilka andra enheter samarbetar ni med och hur ser de samarbetena ut? 

– Vad finns det för riktlinjer och regelverk som ni följer i organisationen? 

– Vart kommer patienterna ifrån och vart skickas det vidare? 

4. Hur skulle du beskriva processerna i Organisationen? 

– Hur går det till när ni tar beslut gällande patienter? 

– Hur lång tid tar bedömningar hos er? 

– Hur många är ni på arbetsplatsen som är involverade vid en bedömning? 

– Processen, i vilken del anser du att du/din verksamhet befinner dig i 

arbetsprocessen? 

5. Är det något du önskar var annorlunda? 

– Finns de några problem som brukar uppstå mellan enheterna? 

– Hur kan organisationen utvecklas? 

 


