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Sammanfattning 
I uppsatsen undersöks sex psykodynamiskt orienterade psykoterapeuters uppfattningar om tongivande 
processer bakom psykiatrins utformning. Psykoterapeuterna är verksamma inom psykiatrin i 
Stockholm. Studien vill belysa om, och i så fall hur, processerna påverkar den psykodynamiska 
psykoterapins plats i psykiatrin. Studien har en kvalitativ ansats, och bygger på semistrukturerade 
intervjuer. Utgångspunkter är beskrivningar av psykiatrins historia samt av psykiatrins utformning 
idag. Utgångspunkt är också forskning kring hur organisationsförändringar upplevs av personal inom 
psykiatrin. Nyinstitutionell organisationsteori appliceras för analys. 

Resultatet pekar på ett antal processer vilka en majoritet av informanterna gemensamt 
beskriver som starka.  En tongivande process är införandet av organisatoriska strukturer från 
ledningssystemet New Public Management (NPM), en annan är privatiseringen av psykiatrin.  
Som ledord för psykiatrins reformer beskrivs ökad valfrihet för patienten. De intervjuade upplever att 
psykiatrin på många sätt är toppstyrd. Den har ett stort fokus på evidensstark forskning, men också på 
effektivitet, tidsbesparing och ekonomi. Ersättningssystemet beskrivs som en mycket styrande process.  

Flera av informanterna ser som bakomliggande processer ett ökat användande av 
psykiatrisk vård, att människor efterfrågar snabb hjälp och även diagnoser. De beskriver att psykiatrin 
nu är ett medicinskt fält, och alla informanter diskuterar huruvida läkemedelsindustrin är involverad i 
de olika processerna. Utöver detta framhålls dels Socialstyrelsens riktlinjer, där evidensbaserad 
psykoterapi samt läkemedelsanvändning är primära rekommendationer, samt enskilda tongivande 
personer, sk lobbyister. Alla processer beskrivs leda till att den psykodynamiska psykoterapins plats i 
psykiatrin krympt, och att metoden är förhållandevis marginaliserad ibland psykiatrins erbjudanden. 

  Studien pekar på att förändringar av psykiatrins organisering åtminstone bör 
övervägas, mot en ökad mångfald och en ökad långsiktighet i dess insatser. 
 
 
Nyckelord: Psykiatri, styrprocesser, organisationsformer, psykodynamisk psykoterapi 
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1 Bakgrund 

I mitt arbete vid en psykoterapimottagning inom Stockholms Stadsmission, kommer jag på 

olika sätt i kontakt med människor med erfarenheter ifrån det närliggande organisatoriska 

fältet psykiatrin. Vår verksamhet erbjuder psykodynamiska långtidspsykoterapier till över ett 

hundratal unga och unga vuxna varje vecka, och för att kunna genomföra vårt uppdrag är en 

stor grupp om ca femtio volontära samtalsterapeuter och psykoterapeuter knutna till enheten. 

Flera av dem har sina ordinarie arbetsplatser inom psykiatrin. Genom dem, och genom 

patienterna, hör jag berättelser därifrån som intresserar mig. Som en röd tråd hör jag att den 

psykodynamiska psykoterapin fått en förändrad position. Jag önskar gå närmare detta, och vill 

förstå mer om tongivande processer bakom psykiatrins organisering. Jag är intresserad av att 

se hur den psykodynamiska psykoterapin påverkas av dessa processer. Jag vill förstå hur de 

meningsbärande processerna tillsammans bildar en väv som vi uppfattar som ett samlat 

organisatoriskt mönster, som kan inkludera eller exkludera olika behandlingsmodeller.  

 

1.1 Om psykodynamisk psykoterapi 

Hur kan den psykodynamiska psykoterapin kort beskrivas? En sammanfattning av modellen 

ges av Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC). Psykodynamisk psykoterapi förklaras som 

en samtalsform som bygger på olika psykoanalytiska teorier, med särdraget att dess 

individuellt utformade design primärt utgår från patientens unika livshistoria. Fokus för 

metoden ligger på att söka förståelse för den unika individen snarare än att följa i förväg 

uppställda manualer. Terapeuten strävar efter att nå en tillitsfull kontakt med patienten, så att 

de tillsammans kan undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar hos patienten. På så sätt 

kan patienten få hjälp att sätta in dem i ett sammanhang som ger dem en mening. En viktig 

del av boten i en psykodynamisk psykoterapi anses vara att problematiska livsmönster 

individen bär med sig synliggörs i relationen, och genom att psykoterapeuten lyssnar och inte 

avvisar, kan patienten få en ny känslomässig erfarenhet av sig själv. En sådan erfarenhet kan i 

sig bidra till att patienten förändras (RPC, 2015).  

Under lång tid hade den psykodynamiska psykoterapin en ganska ”smal” 

position utanför det etablerade, offentliga vårderbjudandet, och sysselsatte i grova drag endast 

intellektuella kulturarbetare och enstaka läkare och psykologer. Men under 70-talet och 

framåt fick modellen en förnyad aktualitet, bl a inom psykiatrin (Eliasson, 1981). Jag ska nu 

försöka ge en övergripande bild av det organisatoriska fält vari många psykodynamiska 

psykoterapeuter varit, och ännu är verksamma, nämligen psykiatrin. 
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1.2 Psykiatrin som organisation och normativ institution 

Psykiatri betyder själsläkekonst. Ordet består av två grekiska ord, psyche som betyder själ och 

iatreia som betyder läkekonst. Psykiatri är alltså konsten att behandla psykiska sjukdomar 

(Haugsgjerd, 1988, s 17). Psykiatrin betraktas som en gren av den allmänna läkekonsten, men 

psykiska sjukdomar skiljer sig en hel del från kroppsliga. Att psykiatrin sammankopplas med 

medicinen kan man till exempel märka på gemensamma begrepp som symtom, behandling, 

och patient. Psykiatrin är, liksom den somatiska vården, en del av samhällsapparaten i stort, 

finansierad med skattemedel och ålagd att utföra tjänster och ta ansvar för medborgarnas 

psykiska ohälsa. Detta ger i sig psykiatrin makt i förhållande till samhällsmedborgarna, och 

en del av denna makt ligger på ett ideologiskt plan (Haugsgjerd, 1988). Hur vården utformas 

”pratar med” hur vi medborgare kan förstå och tänka kring oss själva. 

 

1.3 Psykiatrins utformning från 70-talet och framåt 

1974 startade Nackaprojektet i Stockholm som skulle bli en ny form av psykiatrisk 

verksamhet. Förebilden fanns i Norrbottens landsting, instiftat av Clarence och Karin 

Crafoord som ritat upp riktlinjer för verksamheten där. Den skulle bli ett försök att omsätta 

principer som handlade om att psykoterapeutisk behandling skulle gå före psykofarmaka, om 

frivillighet, motivation och om inriktning på familjen snarare än på den symtombärande 

individen. Dessa principer presenterades som förankrade i en humanistisk människosyn och 

ideologi, och sågs som oförenlig med den traditionella psykiatrins människosyn, som såg 

människan mer som ett objekt, där psykiskt lidande förstods som en sjukdom, med säte i den 

enskilda människans kropp. Man ville arbeta såväl på individnivå, som familjenivå och 

samhällsnivå. Nackaprojektet blev en organisation med teamverksamhet i fokus. Läkare, 

socionomer, sjuksköterskor, mentalskötare, psykologer och sekreterare byggde gemensamt en 

psykiatrisk vård som riktade sig till hela familjer, och som i stor utsträckning erbjöd 

psykoterapeutisk behandling (Eliasson, 1981). 

På en psykiaterkonferens 1974 var ännu den medicinska psykiatrins företrädare i 

majoritet och det var tydligt att de dominerade debatten. Samtalsämnet var Socialstyrelsens 

senaste riktlinjer för Hälso- och sjukvården, som på ett nytt sätt formulerade principer om att 

låta humanvetenskapliga synsätt bilda bas för den psykiatriska vården, och att den borde 

erbjuda flera varianter av psykoterapeutisk behandling. Den etablerade psykiatrins 

förespråkare ville behålla psykiatrins naturvetenskapliga grund, och intresset för 

humanvetenskap och hermeneutik kopplades till anti-intellektualism, ovetenskaplighet och 

icke-professionalism. De psykoterapeutiska idéerna om tid och personligt engagemang 
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betraktades med skepticism, och att folk skulle behandlas med samtal istället för 

psykofarmaka betraktades i det närmaste som farligt (a.a.). Men de nya principerna vann 

alltmer mark, och genomsyrade mycket av psykiatrisk verksamhet under 70- och 80-talet. 

Vad har då hänt sedan dess? 

 

1.3.1 En decentralisering av psykiatrin 

I Sverige genomfördes 1995 den sk Psykiatrireformen. Den syftade till att fördela ansvar, nu 

skulle kommunerna också ha ett ansvar för psykiskt sjuka. Stora, centralt organiserade 

psykiatriska institutioner avvecklades som ett led i en längre tids decentralisering. 

Kommunerna skulle arbeta för att dessa personer, som tidigare befunnit sig i någon av 

psykiatrins slutna avdelningar, skulle få hjälp att bli en del av samhället. Reformen föregicks 

av psykiatriutredningen (SOU 1992:73) som visade att personer med psykisk ohälsa hade 

dålig samverkan med övriga samhället (Socialstyrelsen, 1999).  

 

1.3.2 Nya organisatoriska strukturer för hela den offentliga sektorn 

Året efter Psykiatrireformen samlades en stor grupp ministrar, ansvariga för respektive lands 

offentliga sektor vid ett OECD-möte. OECD står för Organisation for Economic Co-operation 

and Developement, och består av 34 medlemsländer, däribland Sverige. En stor del av 

OECD:s verksamhet går ut på att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik 

och policyer. Under denna en och en halv dag i mars diskuterade man de utmaningar man 

stod inför vad gäller styrningen av den offentliga sektorn. Många länder brottades med kritik 

kring att det offentliga erbjudandet inte fungerade effektivt och att skattepengarna inte 

användes effektivt nog. Diskussionerna ledde i riktning mot en ökad implementering av idéer 

från New Public Management (NPM), översatt till svenska ungefär Ny offentlig 

verksamhetsledning, som är ett samlingsnamn för olika styr- och ledningsmetoder, en bred 

term för flera olika managementidéer där många filosofier lånats från den privata sektorn 

(Mathiasen, 1997). 

Diskussionerna på OECD-mötet gick nu kring hur denna managementform 

fungerat i länder där den implementerats. I Sverige hade NPM-reformer införts av en 

socialdemokratisk regering redan under 80-talet. Tre huvudproblem sades vara grunden; Ett 

växande missnöje bland medborgarna med bristen på valfrihet, ekonomiska problem och 

dåliga styrsystem inom offentlig sektor. I det här läget framstod det på vissa håll kritiserade 

NPM som en kompromiss som kunde få brett politiskt stöd. För svensk psykiatri innebar 

implementeringen av NPM en ökande decentralisering av beslutanderätt, nya intern-
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debiteringssystem, och så småningom upphandlingar. Brukare och patienter i möte med 

psykiatrin och andra offentliga institutioner beskrevs nu allt oftare som kunder som 

konsumerar tjänster (Mathiasen, 1997).  

Samtalen på OECD-mötet ledde till en gemensam fortsatt riktning för länderna. 

Målet var decentralisering, ökad kostnadseffektivitet och ökad valfrihet. Ett medel var ökad 

privatisering av offentlig sektor (a.a.).  

 

1.4 Var befinner sig psykiatrin idag? Om införande av det fria vårdvalet 

År 2007 införde regeringen Lagen om valfrihet (LOV), som bl a innebar att den psykiatriska 

vården kunde konkurrensutsättas och utföras av olika aktörer. Avsikten med lagen var att öka 

antalet valmöjligheter för patienterna. Den borgerliga alliansen beslutade att införa vårdval, 

som innebar att medborgarna själva skulle få välja vårdgivare. Systemet började rulla 2008. 

Flera landsting erbjuder efter detta olika vårdmöjligheter inom sitt upptagningsområde och 

flera privatägda psykiatriska kliniker är verksamma på uppdrag av landstingen, både inom 

vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP) (Berglund, Eriksson, 2012). 2014 ville den 

socialdemokratiska regeringen upphäva tvånget för landstingen att anlita privata aktörer, men 

förslaget röstades ner. 

 

1.4.1 Politikernas roll bakom psykiatrins utformning 

Eftersom politik bygger på att man har olika uppfattning, är mål som alla är överens om 

mindre intressanta i politiken. När det däremot gäller hur-frågor, alltså hur man rent 

innehållsmässigt ska gå tillväga för att uppnå målen, har de politiska partierna ofta olika 

uppfattningar. Paulsson (2009) beskriver hur något parti kan vara av uppfattningen att 

personer med psykiatriska problem får en ökad valfrihet om privata aktörer får konkurrera 

med landstings- eller regiondrivna verksamheter, medan andra partier anser att det finns goda 

möjligheter att förbättra tillgängligheten inom de egna verksamheterna. Ett annat problem i 

detta sammanhang är att många vad-orienterade mål är långsiktiga och att måluppfyllelse 

därför inte går att mäta i ett kortare tidsperspektiv, dock är mandatperioderna en tidsenhet 

som är av största betydelse (a.a.). Ett exempel på hur politiker går in i hur-frågor är en 

överenskommelse om Rehabiliteringsgaranti inom psykiatrin, undertecknad 2008. 
Socialdepartementet och Sveriges kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse 
om en rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade och medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte 
att åstadkomma en återgång till arbete. […] I takt med att nyare forskning kommer ska 
uppdatering och sammanställning av det aktuella evidensläget ske kontinuerligt så att det alltid 
erbjuds behandling och rehabilitering enligt nyaste evidens inom ramen för 
rehabiliteringsgarantin. (Regeringskansliet, SKL, 2008) 
 



 9 

Överenskommelsen är tydlig i sin koppling till evidens. I förlängningen innebär det att 

Rehabgarantin länkas samman mer med den Kognitiva BeteendeTerapin (KBT), än med den 

psykodynamiska psykoterapin, då den förra beskrivs som mer evidensbeforskad än den senare 

(Paulsson, 2009). KBT är ett samlingsnamn för en slags manualbaserade terapier med 

utgångspunkt i bl a kognititionspsykologi och inlärningspsykologi. Terapierna är ofta korta, 

och har de kognitiva funktionerna i fokus. Med hjälp av t ex övningar arbetar man för att 

förändra patienters sätt att tänka kring, och förhålla sig till, olika fenomen (Frostin, 2009).  

Dokumentet visar hur politiker påverkar inriktningen av psykiatrins 

behandlingsmetoder (Paulsson, 2009).  

 

1.4.2 Styrning genom ersättningssystem, riktlinjer och forskningskrav 

Införande av vårdvalssystem förutsatte också införande av en prestationsersättning. Jacobsson 

och Lindvall (2007) beskriver att diskussioner om modeller för resursfördelning och 

ersättningar inom hälso- och sjukvården är mycket levande. Kan ersättningssystemen bidra till 

den utveckling som eftersträvas med patientfokusering och utveckling av kvalitet och resultat 

(a.a.)? Styrningen av psykiatrin varierar mellan olika landsting och regioner, och mellan olika 

verksamheter i enskilda landsting och regioner. Exempelvis kan förutsättningarna för styrning 

förväntas vara olika beroende på storleken på landstingen, och på hur man valt att organisera 

verksamheten (a.a.). 

I samma veva som den psykiatriska vården övergick till den ”fria marknaden” 

kom nya rekommendationer från Socialstyrelsen för behandling av bland annat depression 

och ångest. Rekommendationerna förespråkade primärt KBT som första 

behandlingsalternativ, motiverat med att denna psykoterapiform hade starkast stöd i 

evidensstark forskning. De nya riktlinjerna kom ungefär samtidigt som man från 

Högskoleverket 2009 beslutade att sju av 18 utbildningar i Sverige skulle förlora 

examensrätten - majoriteten av dem hade inriktning mot psykodynamisk psykoterapi -

eftersom de saknade tillräckligt vetenskapligt stöd (Rose, 2010). Evidensbaserad psykologisk 

forskning prioriterades, vilket vissa ansåg var på tiden, medan andra ansåg att patienternas 

valfrihet, som betonas i sjukvårdslagen, skulle kringskäras om bara en terapiform skulle 

erbjudas (a.a.). I senare riktlinjer från Socialstyrelsen har en viss breddning av 

rekommenderade insatser skett.  

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, men också utifrån andra styrande processer, 

präglas psykiatrins praktik av krav på evidensstark forskning och metod (Denhov, 2007). 

Denhov beskriver att psykiatrins plikt har blivit att tillämpa forskningsresultat med hög 
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validitet. En princip är nu också att säker kunskap går genom randomiserade kontrollerade 

studier. Annan kunskap tillskrivs ett lägre värde (a.a.).  

Sammanfattningsvis beskriver Denhov (2007) att psykiatrin åter står under 

medicinens och biologins problemformuleringsprivilegium, liknande hur det såg ut före 1970- 

och 80-talets mer dynamiska paradigm. 

 

1.5 Forskningsläget 

Det har varit svårt att hitta forskning som ur ett brett perspektiv undersöker och sammanställer 

erfarenheter kring styrprocesser bakom psykiatrins utformning, eller kring kopplingar mellan 

sådana processer och den psykodynamiska terapin. Den forskning som valts studerar bl a det 

upplevda resultatet av övergången mot en ökad valfrihet i vården för patienterna.  

En svensk studie kring detta har genomförts av Andersson, Eklund, Sandlund, 

Markström (2015). De har velat undersöka hur anställda inom psykiatrin ser på övergången 

till en mer marknadsorienterad psykiatri. Ett par andra studier har valt att ställa frågor riktade 

till psykiatrins patienter (Schröder, 2006; Persson, 2003). Resultaten tyder på att det hos både 

personal och patienter finns en upplevelse av att den psykiatriska vården inte präglas av en 

ökad valfrihet, utan snarare upplevs som ensidig. De professionella inom psykiatrin 

intervjuades före och efter privatiseringen av psykiatrin. Många hade förhoppningar om att 

patienterna i slutändan skulle uppleva mer delaktighet i, och tillgång till efterfrågad vård, men 

majoriteten upplevde att det inte blev så. De beskriver att arbetet nu präglas av processer 

kring effektivitet. Någon gör en koppling mellan den ökade ensidigheten och en angelägenhet 

att jämföra sig med vad andra enheter erbjuder. De professionella uttryckte frustration kring 

det bristande intresse som genomsyrat reformprocessen kring deras kunskap och idéer. 

Psykiatrin upplevdes mer toppstyrd än tidigare, och fokus har upplevts ligga alltför mycket på 

ekonomi. Själva vårdens innehåll, och dess resultat, är inte i fokus uppfattade informanterna. 

En av dem beskriver; “It’s about how much money there is. One suspects that the whole 

system is only about money” (Andersson, Eklund, Sandlund, Markström, 2015). 

 

1.5.1 Ett patient/brukar/kundperspektiv 

Patienters perspektiv kan vara viktigt att ha med i förståelsen av psykiatrins utveckling. Jag 

ger här en sammanfattning av två studier som undersökt patienters upplevelse av psykiatrisk 

vård. Agnetha Schröder genomförde under 2005 en omfattande intervju- och 

enkätundersökning. Undersökningen genomfördes vid åtta allmänpsykiatriska avdelningar i 

två län. Undersökningen visar bl a att patienternas upplevelse av vårdkvalitet var lägre än 
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deras förväntningar i 64 av 69 påståenden och signifikant lägre i 30 av 64 påståenden. Den 

största skillnaden var i fråga om behandling. Där svarade 13 procent inför insatsen att de inte 

förväntade sig att behandlingen skulle leda till att de skulle må bättre, medan 47 procent sedan 

upplevde att behandlingen inte lett till att de mådde bättre. Fem kategorier av vad patienterna 

ansåg vara de viktigaste områdena för vårdkvalitet framkom. Dessa var; ”Värdighet”, 

”Trygghet”, ”Delaktighet”, ”Tillfrisknande” och ”Hälsofrämjande omgivning”. Den 

interpersonella relationen beskrevs ha stor betydelse för vårdens kvalitet (Schröder, 2006).  

En betydligt mindre studie, på uppsatsnivå, har vänt sig till åtta patienter inom 

psykiatrin. De har intervjuats kring upplevelser av den psykiatriska vården, med en särskild 

utgångspunkt ifrån Psykiatrireformen 1995. Studien visar att patienterna upplevde 

erbjudandet ifrån psykiatrin som förhållandevis ensidigt medicinskt. Flera uppfattade detta 

som negativt, även om man vid vissa tillfällen också önskat medicinsk hjälp. Det man mest 

efterfrågade, och inte tyckte sig få, var mänsklig kontakt och samtal. Informanterna beskriver 

att de tror samtal kan vara helande. Man önskade en kontakt under ett längre kontinuum av 

tid, och kvaliteten på relationen betonades. Flera patienter saknade ett helhetsgrepp i 

bemötandet av dem. De tyckte att de rörde sig runt i cirklar inom psykiatrin (Persson, 2003). 

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Valet av teoretisk utgångspunkt har inte varit självklart. Men efter övervägande har olika 

delar av organisationsteori valts som utgångspunkt för analysen av det empiriska materialet.  

 

1.6.1 Nyinstitutionell organisationsteori 

Inom nyinstitutionell organisationsteori har man sedan 70-talet haft varierande uppfattningar 

kring huruvida enskilda organisationer kan och har utrymme att agera självständigt eller inte i 

förhållande till styrande processer utanför, och i anslutning till dem (Johansson, 2002). De 

styrande processerna kan handla om allt från politiska agendor, lagar och regler och riktlinjer. 

Det kan också handla om mer löst sammansatta processer, som t ex det omkringliggande 

samhällets förväntningar eller samtalen i offentlig debatt. Styrande processer kan också växa 

fram eller finnas historiskt inom den egna organisationen, ibland utan att den egentligen talas 

högt kring (a.a.). Inom nyinstitutionell teori är uttrycket institution mycket centralt. Begreppet 

kan inom teorin förstås på flera sätt, det definieras av bl a Johansson (2002:17-18) som ”en 

organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller mindre för-givet-tagna 

– formella eller informella, medvetna eller omedvetna – regler”. Organisationer inom ett 

särskilt organisatoriskt fält, t ex psykiatrin, har enligt Scott (1995) en mängd olika sk 
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institutionella logiker att förhålla sig till, vilket betyder krav, förväntningar och anspråk. 

Dessa logiker, eller rationaliserade myter som de också kallas, måste organisationer förhålla 

sig till för att vinna legitimitet. Detta kan leda till att en likriktning av de olika 

organisationerna inom det gemensamma fältet uppstår (a.a.). 

 

1.6.2 Likriktning/isomorfi 

Vad gör då att så många organisationer blir så lika varandra? Meyer och Rowan (1977) 

argumenterar för att många formella strukturer inom offentliga organisationer på ett ganska 

dramatiskt sätt reflekterar ett antal “myter” som egentligen har sin upprinnelse i olika delar av 

deras omgivning. DiMaggio och Powell (1983) utgår ifrån att det skett en förflyttning av 

logiker, drivkrafter och byråkratiseringsstrukturer från den traditionella köp- och 

säljmarknaden till den offentliga sektorn och dess professioner. Alltså att det skett ett 

paradigmskifte inom offentlig verksamhet. Strukturerna för arbetet återspeglar i dagens 

postindustriella samhälle inte de verkliga behoven inom organisationerna. Ju modernare 

samhälle omkring organisationen, ju större genomslag får dessa myter i verksamheterna. 

Eftersom myterna anses vara adekvata, rationella och nödvändiga så måste organisationerna 

inkorporera dem, om de vill behålla sin legitimitet. Myterna understöds ofta av både 

befolkning och lagstiftning. Myter som är kraftfulla inom offentlig sektor idag liknar alltså de 

från den fria marknaden, där rationalitet och koordination premieras (a.a.). 

Det en organisation uppnår i legitimitet då den anammar nya rationaliserade 

principer efterhärmas av andra inom fältet, och en likriktning tar sin början. DiMaggio och 

Powell (1983) beskriver tre isomorfa – alltså likriktande – processer, där kanske staten, 

akademierna, medborgarna eller organisationerna själva fungerar som motorer. De tre mest 

centrala processerna för den här utvecklingen är: det tvingade trycket, det normativa trycket 

och det imiterande trycket på organisationerna. Det imiterande kallas också för det mimetiska 

trycket. Det kan uppstå när en osäkerhet kring den egna organisationens mål eller medel 

råder, och man efterhärmar andra verksamheter som man upplever mer legitima. Det 

tvingande trycket, eller coercive isomorphism, handlar om när organisationer tvingas utforma 

sig enligt andras riktlinjer eller krav. Det normativa trycket uppstår när normer inom 

professionen förändras, och man måste förhålla sig till det för att behålla sin legitimitet (a.a.). 

Ett sätt att rekrytera vissa professioner, t ex från samma utbildningsinstitut, eller 

att tilldela viktiga uppdrag till vissa grupper, kan också leda till en likriktning inom 

organisationer. Efter ett tag kan personalgruppen inom de likriktade organisationerna vara av 

ungefär samma slag, med samma inställning till uppdraget, och med samma språkbruk 
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(DiMaggio & Powell, 1983). Meyer och Rowan (1977) pratar om den gemensamma 

vokabulären som att den inom sig bär gemensamma institutionella principer. Detta är att 

jämföra med vad vi gemensamt lägger i ordet kärlek, en slags myt som vi laddat upp med ett 

gemensamt innehåll, och inte behöver bryta ner i enskilda förklaringar. Vokabulärer som 

tillför anseende inom det organisatoriska fältet, och som signalerar att den organisatoriska 

strukturen är genomtänkt, rationell och legitim premieras (a.a.). 

 

1.6.3 Organisatoriska särställningar och särkopplingar 

Det finns organisationer som underlåter att anamma nya, institutionella ceremonier och myter, 

de tar kanske varken till sig innehållet eller språkbruket, och hamnar genom det lätt utanför 

det som är allmänt accepterat och legitimt. Sådana organisationer blir enligt Meyer och 

Rowan (1977) mycket sårbara. De kan anklagas för irrationellt, försumbart beteende eller för 

att utföra onödigt arbete. Så för varje organisation är det av stor vikt att anamma rätt myter, 

och att sätta rätt etikett på det man gör. Detta står inte i paritet till de direkta resultaten i 

verksamheterna, utan har betydelse på en helt annan plan. Det kan också medföra att man 

etiketterar vissa fenomen med ett namn, medan innehållet är något annat, alltså skapas en 

slags ”as if-situation”, som kan vara problematisk för organisationerna (a.a.). 

När det uppstår konflikter mellan hur en organisation ska uppnå verkliga mål, 

men samtidigt bibehålla och skydda gemensamma ceremonier och myter, sker ibland vad 

Meyer och Rowan (1977) kallar decoupling, alltså en särkoppling. Särkopplingars mål är att 

organisationer kan upprätthålla idén att myterna om verksamheten verkligen stämmer. Här 

görs i det syftet en särkoppling mellan den formella, förväntat rationella strukturen, och den 

faktiska aktiviteten. Särkopplingar kan ske t ex genom att man bygger strukturer som innebär 

ett undvikande av utvärdering av verksamheternas faktiska innehåll. Evalueringar av 

aktiviteter minimeras, istället kan man mäta något helt annat och rikta fokus på dessa 

mätningar. Aktiviteter förmedlas till olika professioner, och hålls isär för att undvika en 

helhetsbild av aktiviteterna och dess utfall (a.a.). 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsyfte är att belysa fenomen eller processer som anses avgörande för 

psykiatrins utformning, och hur de olika fenomenen påverkar erbjudandet av psykodynamisk 

psykoterapi i psykiatrin idag. Detta syfte ska uppnås genom att besvara följande 

frågeställningar: Hur kan de styrprocesser som formar det psykiatriska fältet analyseras och 

förstås? Hur påverkar processerna den psykodynamiska psykoterapins plats i psykiatrin? 
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2 Metod 
Av syftesformuleringen ovan framgår att studien är mycket bred. Studien vill göra kopplingar 

mellan psykiatrins olika styrningar, och den psykodynamiska psykoterapins plats i psykiatrin. 

Då studiens syfte är att tolka och förstå psykodynamiska psykoterapeuters beskrivningar av 

dessa fenomen, så har ett kvalitativt tillvägagångssätt valts. Studien vill undersöka 

underliggande mönster, och författaren vill försöka meningstolka materialet, försöka förstå 

djupare meningar bakom manifesta beskrivningar (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005).  

 

2.1 Design  

För att besvara frågeställningarna genomfördes en intervjustudie. För att få till stånd en 

informell ton i samtalet genomfördes intervjuerna i en halvstrukturerad form, vissa 

huvudfrågor ställdes, därefter fick följdfrågor och kommentarer komma mer fritt.  

 

2.2 Urval 

Då Stockholm var en av de första städerna att implementera det sk fria vårdvalet inom 

psykiatrin, tillfrågades psykoterapeuter inom detta upptagningsområde. De har alla lång 

erfarenhet från psykiatrisk vård vilket borde utgöra underlag för största möjliga lärande.  

Studien vill fånga både likheter och variationer i dessa perspektiv, och därför har 

psykoterapeuter verksamma inom flera olika delar av det organisatoriska fältet tillfrågats. De 

arbetar såväl inom privat- som landstingsorganiserad psykiatri, vuxen- likväl som barn- och 

ungdomspsykiatri. En arbetar vid en specialenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilken 

kan förväntas arbeta under villkor till dels skilda ifrån den ordinarie öppenpsykiatrin. Een 

psykoterapeut verksam i den sk första linjens psykiatri har också intervjuats och en en 

spridning vad gäller grundläggande akademisk utbildning, och befattning har eftersträvats. En 

av intervjupersonerna är t ex både psykoterapeut och enhetschef. Alla har gemensamt en 

psykodynamisk orientering.  

 

2.3 Intervjuprocessen 

En total om sex semi-strukturerade individuella intervjuer genomfördes. Alla fick ett mail 

med huvudfrågorna skickade till sig i förväg. Intervjun inleddes med  huvudfrågorna, därefter 

uppföljningsfrågor, vilka skilde sig åt utifrån de unika svaren. Intervjuaren var dock 

angelägen om att behålla fokus knutet till huvudfrågorna. Intervjuerna genomfördes på platser 

valda av informanterna, och de pågick i ca en timme. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan. Dock spolades en inspelning bort innan transkription, direkt efter att 
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intervjun avslutats. Där skrev intervjuaren ner allt ur minnet direkt efter intervjun. Härefter 

har informanten noggrant gått igenom det skrivna materialet, strukit felaktigheter och tillfört 

korrektioner där det behövts. Informanten ifråga har – liksom övriga informanter - gett sitt 

fulla godkännande till användande av det nedskrivna materialet.  

 

2.4 Dataanalysen 

För att analysera materialet har de transkriberade intervjuerna – med ett omfång om 95 

fullskrivna A4-sidor - lästs igenom flera gånger. Författaren har velat skapa en övergripande 

känsla för materialet. Som ett led i att finna meningsbärande kluster i det empiriska materialet 

har också det kodifierande systemet Open code använts. De olika klustren har sammanställts 

under separata rubriker i Resultatdelen.  Det empiriska materialet har sedan vägts samman 

mot det teoretiska ramverketet samt andra delar i uppsatsens bakgrund, i Diskussionen. 

Studiens validitet bygger främst på om meningsfulla kopplingar gjorts mellan empirin och 

relevanta teorier, samt till en gedigen beskrivning av fenomenet (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). 

 

2.5 Forskningsetiska principer 

Informationskravet –då personerna tillfrågats om att medverka vid intervju, har de informerats 

om studiens syfte och frågeställningar. Detta har sedan upprepats ett par dagar före 

intervjuerna, genom att syfte och frågeställningar mailats till informanterna.  

Samtyckeskravet – de tillfrågade har fått ca en månadslång betänketid kring sin medverkan i 

studien. De har informerats om att de innan uppsatsen färdigställs kommer få ett mail 

innehållandes de delar där de själva blivit citerade. De är informerade om att de kan ändra 

eller ta bort sitt deltagande ända fram till uppsatsens slutliga sammanställning.  

Konfidentialitetskravet – flertalet av informanterna har vid intervjutillfället visat sig ha 

specifika uppgifter, eller roller, vid sidan av sina ordinarie jobb inom psykiatrin, som 

egentligen gör deras röst mer intressant utifrån studiens syfte. Dock kommer sådana uppgifter 

inte med i uppsatsen, detta för att skydda informanternas identitet. Informanterna har fått 

varsin bokstav kopplad till deras citat. Nyttjandekravet – författaren har förbundit sig att 

endast använda materialet från intervjuerna till denna uppsats. När uppsatsen är godkänd 

raderas allt inspelat och transkriberat material (Patel & Davidson, 2011). 
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3 Resultat 
Resultaten presenteras tematiskt och avser att lyfta fram centrala fenomen i förhållande till 

frågeställningarna. Med centrala fenomen menar jag sådant som återkommer i flera av 

berättelserna, men det kan också vara avvikande beskrivningar av en särskild kvalitet.  

Studiens syfte har varit att belysa fenomen eller processer som anses avgörande 

för psykiatrins utformning, och hur de olika fenomenen påverkar erbjudandet av 

psykodynamisk psykoterapi i psykiatrin idag. Några huvudteman utifrån frågeställningarna 

kan identifieras. Dessa teman är förbundna med varandra, och flätas samman, men en 

uppdelning har kunnat göras under sex rubriker. Temana är 1. Olika behandlingsmodeller 

inom psykiatrin, 2. Ett bio/medicinskt paradigm – och ett samhällsfenomen, 3. Forskning och 

evidens, 4. Riktlinjer som styrande processer, 5. In i produktionsleden – med ekonomer som 

huvud(män)process? samt 6. Några tankar om tid. 

 

3.1 Olika behandlingsmodeller inom psykiatrin 

En av psykoterapeuterna berättar om när läkemedelsindustrin lanserade sina nya 

antidepressiva läkemedel. Man gjorde det i kombination med tio till tolv gånger KBT, detta 

skulle gå hand i hand. En farmakologisk våg sköljde nu in över världen berättar 

psykoterapeuten. Detta var tidigt 90-tal, och här inleddes en inmarsch av sk KBT-terapeuter 

till psykiatrin. De andra terapiformerna som fram till nu dominerat inom psykiatrin, primärt 

familjeterapin och den psykodynamiska psykoterapin, framställdes nu alltmer som nästintill 

overksamma, beskriver psykoterapeuterna. En av teraputerna ger ett exempel på hur KBT-

terapin alltmer dominerar som behandlingserbjudande inom psykiatrin. När PRIMA, ett privat 

företag inom psykiatrisk vård, startade upp sin Bup-kliniker, så anställdes i princip enbart 

KBT-terapeuter. Det finns dock skillnader i hur teamen är organiserade mellan olika 

psykiatriska enheter. 
E: Nu jobbar jag på en mottagning där man faktiskt får gå en annan, man får gå en annan 
behandling, man kan gå en psykodynamisk behandling i grupp i ett till två år. Det är ganska flott 
tycker jag. Men jag tror att många, jag tänker mig i alla fall att med minskad ekonomi, att vi får 
mindre pengar ifrån vår arbetsgivare, då kan vi inte erbjuda något mer än ett erbjudande, då 
kanske det blir en sömnkurs, då har du fått det, nu får du sova bäst du vill.  
 

Det finns nu enligt psykoterapeuterna inte så många kvar inom psykiatrin som bottnar i den 

psykodynamiska traditionen, många psykoterapiutbildningar är mixade, och det har inneburit 

en urholkning av det psykodynamiska perspektivet. Enligt psykoterapeuterna behövs detta 

perspektiv särskilt i vissa behandlingsrelationer, för att kunna tänka kring fenomen på ett 

djupare, och på ett bredare sätt. Det beteende- och individorienterade synsättet blir för snävt. 
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B: Att ungar blir en diagnos, och att man inte längre ser ett barn i sitt sammanhang, och vad är 
det för sammanhang den här ungen lever i, och går det att förstå dom här yttringarna på nåt sånt 
sätt? Ja, då är det ju liksom, då ska vi enligt våra riktlinjer titta på beteenden och så ska 
beteenden korrigeras. Jo, men det blir mer och mer ett slags mikroskåpseende.  

 
C: […] jobbar man som kbt terapeut och som psykodynamisk terapeut så har man olika 
människosyn, sen kan det få plats om det är tillräckligt högt i tak, och om man är medveten om 
det, och liksom det finns plats att reflektera kring det, då är det inga problem att det är olika 
behandlingsinriktningar. Det kanske var så att det ändå fanns något slags grundpsykodynamiskt 
tänkande kring helheter, då när jag jobbade och att det nu är tvärtom, mera kbt och biologiskt 
inriktat och då finns det inte plats att reflektera. 

 

Man beskriver att det finns många KBT-terapeuter som får till bra relationer med patienterna, 

men det blir ändå inte på samma sätt. Det behövs mer än ett perspektiv för att förstå hela 

människan, som är så komplex. Nu växer det fram nya metoder som plockar från båda 

skolorna, som både en KBT-terapeut och en psykodynamiker kan arbeta med, t ex IPT eller 

Mentaliseringsterapi – korttidsterapier med psykodynamiska och psykoedukativa inslag. 

Teamtid, där olika professioner möts, beskrivs som alltmer sällsynta, man har 

inte tid, eller så har man teamkonferenser i strikt uppdelade grupper, t ex utifrån 

subspecialiteter, professioner eller behandlingsmodeller. 
C: Ja, och något annat som jag vill ska komma fram är att det som gjorde att jag ville tillbaks till 
psykiatrin, och inte fortsätta arbeta privat, det var så roligt att jobba i team, och att man tänkte 
tillsammans kring patienter. […] det tänker jag är oerhört viktigt, och det är ju där man kan 
befrukta varandra, för den mottagning som jag jobbade på tidigare, där var det alla liksom 
behandlarkategorier, sjukgymnast, socionomer, psykologer, mentalskötare, läkare och 
arbetsterapeut. […] ja, och psykiatriker. Och sen så var det ju olika inriktningar, det var 
psykodynamiskt, och beteendeinriktat. […] Vi hade teamkonferenser och tänkte tillsammans 
utifrån problematiken, vad är bäst här? Det var oerhört välfungerande och jättehögt i tak. Det var 
ju olika mycket man kunde diskutera, men man lärde ju känna varandra och det var lätt att slussa 
emellan varandra, och den psykiatrin jag ser idag, där finns det inte ens tid att träffas och 
diskutera patienter, och gör man det, då delar man upp sig så kbt-are sitter för sig, och 
psykodynamiker för sig, och liksom de olika.. och så är det oerhört läkarstyrt. […] ja, och man 
tar bort socionomer.  

 

Men det finns undantag. Två av psykoterapeuterna beskriver att man hållit fast vid team-

arbetet, att det fyller en viktig funktion, bl a som skydd mot olika processer utanför enheterna. 
E: Vi stretar emot allt vad vi kan […] Det finns någonting här uppifrån som vill någonting, men 
sen finns det ett liv här där man gör allt för att bevaka, genom ett teamtänk, genom att försöka 
vara öppen, genom att skapa förutsättningar för att den som är aktuell patient ska få det så bra 
som möjligt. Men det är inte lätt eftersom det här taket, eller det här utanför vill någonting annat. 
 

3.2 Ett bio/medicinskt paradigm – och ett samhällsfenomen 

Terapeuterna beskriver gemensamt en psykiatri som rört sig mot den somatiska vårdens 

strukturer och synsätt. Om psykiatrin förut var mer av en stödjande verksamhet för hela 

familjer, fokuserad på att hjälpa till vid t ex utvecklingskriser, så är den nu en mer medicinsk-

biologisk och individfokuserad organisation. En av informanterna beskriver hur BUP 
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flyttades till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen runt år 2000/2001, och då inleddes som 

informanten beskriver det, ett fokus på det sjuka.  
C: Under min tid inom psykiatrin så har det blivit oerhört biologiserat. 
 
D: Det har blivit ett nytt, ja mer, absolut, ett mycket mer medicinskt paradigm […] sen är det ju 
inte säkert att bara, alltså, man kan ju ha en medicinsk förklaringsmodell av ett tillstånd, men det 
är ju inte säkert att det bara är medicinska inslag som hjälper, är du med, för det kan ju vara, det 
finns ju orsaker till att saker utlöses.  

 

Flera av psykoterapeuterna gör kopplingar mellan psykiatrins val av behandlingsmodeller och 

ett övergripande samtal i samhället runt psykisk ohälsa. De beskriver en slags ickeacceptans 

av psykisk smärta, människor vill ha professionell hjälp för sitt lidande, och det ska gå snabbt.  
A: För tjugo år sen åkte man inte till psykakuten för att man hade ångest för man hade gjort slut 
med sin flickvän. Det gör människor idag. Och det är ju ett lidande. Men det dom får är 
lugnande. […] Och alltså man får inte må dåligt idag. Vi har en, alltså, gamla människor vet att 
när någon dör så blir man ledsen, eller det är någon olycka, man sörjer och så. Så ser inte 
samhället ut dom sista 30 åren, utan, vi får inte må för dåligt, och då, då får vi inte känna så 
mycket, och det ska någon ta bort. […] Eller en snabb behandling. […] inte relationell, och det 
ska inte ta så lång tid, så va, och där… där är tiden igen. Där lurar vi oss. 

 

Några gör också vidare kopplingar till bakomliggande processer bakom detta 

samhällsparadigm. De tänker att läkemedelsindustrin driver på, bakom det informella 

samtalet, och bakom medias och medborgares samtal kring diagnoser och därtill hörande 

behandlingar. De tror att industrin drivit fram den massiva ökningen av diagnostiseringar som 

skett de senaste årtiondena, och en av psykoterapeuterna beskriver att läkemedelsindustrin 

genom olika kanaler fått medborgarna att uppfatta sig själva som tillhörande olika 

diagnostiska tillstånd. Flera anser att det tjänar industrins intressen att psykiatrins insatser 

består av korta psykologiska behandlingar, som ska kombineras med läkemedel, och flera tror 

också att industrin sponsrat mycket av forskningen kring KBT.  
A: Folk blir mindre friska. Åtminstone som jag ser det i Stockholm, så ser jag att...[…] Ja, dom 
får ingen hjälp, uppfattar jag. Och den hjälp dom får, det är läkemedel, och läkemedel är väldigt 
subventionerade av samhället, både i apoteket, hela processen vid läkemedelsbolag och så. Det 
är en otroligt dyr process, som används väldigt mycket och inte alltid ger resultat, […] Så det är 
helt otvetydigt så att läkemedelsindustrin och samhällets syn på vad läkemedel ska göra, styr 
jättemycket. 

  
B: […] inom psykiatrin idag, skulle jag säga, och det klart att det, ja, jag vet inte om jag 
uppfattas som konspiratoriskt lagd eller så, men jag tror att läkemedelsindustrin spelar en 
jättestor roll, och där finns det ju så fruktansvärt mycket pengar, och dom forskar ju på det som 
dom vill forska på. Och så har det ju också varit, alltså, nu när man tittar på, börjar granska all 
den här myckna kbt-forskningen, då är ju inte det någon särskilt hållbar, alltså inom poliklinisk 
vardag, hållbar forskning.  
 

3.3 Forskning och evidens 

En viktig styrprocess enligt psykoterapeuterna är alla krav på metoder som har hög evidens.  
B: […] en central sån här styrande aspekt, tror jag också kommer till uttryck i den här ganska 
infekterade och upphettade diskussionen som har varit om evidens, under en tio-års, fem, tio 
års… […] ja, i fem år i alla fall. Och som nu har gjort att det nästan inte anställs några 
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psykodynamiska psykoterapeuter i landstingspsykiatrin. I Uppsala vet jag, på barnpsykiatrin i 
Uppsala, där avskedade man psykodynamiker. 
 

Evidens beskrivs i princip som RCS, alltså randomiserade, kontrollerade studier, en 

forskningstradition från den medicinska, biologiska vetenskapen. Fokuset på evidens anses av 

psykoterapeuterna ha påverkat att det nästan inte längre anställs psykodynamiker i psykiatrin, 

eftersom det inte bedrivits den typen av forskning på den psykodynamiska modellen. Enligt 

flera av informanterna har det nog bedrivits alltför lite forskning överhuvudtaget inom den 

psykodynamiska traditionen, och detta slår nu tillbaka på behandlingsmodellen. En 

evidensstark metod är kbt, som vanligen utförs av beteendeterapeuter. Några av de 

intervjuade terapeuterna förstår det som att många beteendeterapeuter inte längre följer de 

grundläggande manualerna. Därmed anser de att metoden inte kan anses ha hög evidens. 

Forskningen kring KBT är som psykoterapeuterna beskriver det en slags ”laboratorie-

forskning”, alltså inte utprövad på ”riktiga patienter”, på människor som dem de träffar i sitt 

dagliga arbete. De beskriver att det inte gjorts så många långtidsstudier på metoden.  
A: […] om du skulle ha forskat på dom här metoderna över tid, väldigt, alltså dom är väldigt 
kort tid beforskade, och på kort tid har dom god effekt, men på längre tid, som andra mer 
traditionella metoder beforskats på, så har dom mindre effekt, men det vill man inte se, och det 
är också den delen av forskningen som jag anser att man mörkar. Och det gör man av 
ekonomiska skäl. Man vill att vi människor ska tro att det finns en snabb hjälp för dom besvär 
jag har. Och det är ju inte så konstigt. Men det värsta är att det inte funkar i praktiken. 

 

En psykoterapeut tycker att det är som att det funnits ett nytt ”tänk” kring hur psykiatrin ska 

organiseras, och ”tänket” verkar hänga samman med betoningen på evidens. Det man gör ska 

vara synligt, det ska vara effektivt, och man ska se människan som primärt en biologisk 

varelse, som går att styra in på bättre spår genom rätt metod. Hela evidensbetoningen har med 

det här perspektivet som råder i samhället att göra, säger informanten. Det är en global, 

nyliberal rörelse, Sverige var tidiga, vid sidan av USA. Evidenskravet hänger enligt en annan 

informant ihop med akademierna, kanske globalt, men också i Sverige, Dessa beskriver 

informanten, kan förstås som att en grupp tongivande, statustunga röster inom 

högskolevärlden etc, som har noggranna regler kring vilka som ”får tala”. Sen en tid tillbaka 

har, enligt denne informant, psykodynamiker inte haft rätt att vare sig tala eller bli lyssnade 

till. En utstötning har skett, utifrån att man arbetar psykodynamiskt, det beskriver majoriteten 

av psykoterapeuterna. Dock är det en trend som sakta vänder, säger några. Psykodynamiker 

bedriver i högre grad forskning, som ett svar på forskningskravet. Parallellt med detta har man 

fått klinisk erfarenhet av att sk evidenstunga metoder inte alltid ger de resultat som avsetts. 
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3.4 Riktlinjer som styrande processer 

Som en stark styrprocess bakom psykiatrins utformning beskrivs Socialstyrelsens riktlinjer.  

I de senaste upplagorna har det getts för handa att medicinering och kbt ska tillämpas vid 

flertalet tillstånd. Psykoterapeuterna beskriver hur Socialstyrelsen också utformat 

vårdprogram, så att psykiatrin delats in i så kallade subspecialiteter. Personalen blir uppdelade 

i diagnostiska områden, och för varje grupp finns riktlinjer, utformade av Socialstyrelsen. 
C: […] tyvärr så är det så att det fortfarande landstingspolitiskt är väldigt kbt- och 
evidensinriktat. […] så var det ju många som inte kände att de fick ”plats i det”. Nu vill jag säga 
att jag inte är emot kbt i sig, men jag är emot enfalden, att det bara ska vara kbt, att alla ska dras 
över en kam liksom. […] Det kommer revideringar ibland, det är Socialstyrelsen som utformar 
vårdprogrammen […] Ja, då finns det rekommendationer. Det har ju varit en sån skandal att det 
nästan enbart varit kbt som rekommendation för alla diagnoser. Det bygger väl i sin tur på att 
man haft så snäva evidensbegrepp. 

 
En av psykoterapeuterna berättar hur representanter från yrkesföreningen för legitimerade 

psykoterapeuter inom SSR vid upprepade tillfällen uppvaktat Socialstyrelsen och dess 

representanter. De har velat visa på forskningstöd även för bl a psykodynamisk psykoterapi, 

men har då enligt vad informanten beskriver bemötts av ett ganska så massivt ointresse. 
B […] dom har inte varit tillräckligt intresserade utav, liksom en annan sida, och då är det ändå, 
jag vet inte hur du tänker, men för mig är det ändå så att jag funderar på vad är det för starka 
krafter som liksom, varför vill man bromsa, om dom kan tala om att jo men här har vi också sett 
att det här fungerar också. Men varför vill inte dom släppa fram det? 

 
Informanterna från BUP talar om regeringens tillsättning av ny verksamhetschef för hela BUP 

Stockholm år 2004. Den nye chefen, Olav Bengtsson, initierade bl a ett stort arbete med att ta 

fram interna riktlinjer för de olika subspecialiteterna. Psykoterapeuterna beskriver att alla 

inom BUP erbjöds att vara med och ta fram stöd för olika metoder, verksamma vid olika 

tillstånd. Riktlinjerna beskrivs dra åt ett individinriktat håll, tillstånden beskrivs ha sin bas hos 

individen, riktlinjerna upplevs också som tunna avseende utvecklingstankar och relationellt 

orienterade behandlingsinsatser. Psykodynamisk psykoterapi rekommenderas inte i någon 

större utsträckning. Det sker en väldig generationsväxling inom psykiatrin idag, berättar 

psykoterapeuterna, och många unga, oerfarna kliniker använder sig verkligen av riktlinjerna.  
B: Den dåvarande högsta chefen, han satte ju igång en jättestor omorganisationsprocess, som 
naturligtvis var, liksom politiskt initierad. Och där man nu har, liksom pratar om subs., alla inom 
BUP ska ingå i nån subspecialitet, och sen så har det varit jättemycket konstigt arbete som lagts 
ner på att ta fram, liksom en riktlinjebok, och då har det varit personer som har tagit fram, 
liksom, jag har ju varit en del i den processen, om ångest och depression till exempel, så i den 
arbetsgrupp som jag var med i, så lyfte jag upp, kom med forskningsartiklar till stöd för 
psykodynamisk barnterapi, bra artiklar, bra forskning, och då så säger dom här från ledningen, 
och gör ju det med ledningens goda öra, att det där finns inte, det där är irrelevant. […] Nä, det 
här är barnpsykiatrins egna riktlinjer, men det är ju likadant med Socialstyrelsens riktlinjer om 
depressionsbehandling och så där, om man tittar vilka som suttit med i dom där arbetsgrupperna, 
det är ju en ganska speciell grupp personer, som har en tydlig inriktning. 
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3.5 In i produktionsleden – med samhällsekonomer som huvud(män)process? 

Respondenterna beskriver hur en ekonomisk/näringslivsliknande diskurs råder inom 

psykiatrin. Den märks t ex när man benämner patienter som kunder, och när man talar om 

erbjudanden i form av t ex en tre-veckors sömnkurs eller en sex-veckors föräldrakurs. 

Kvalitetsmätning och utvärdering framhålls, men i praktiken beskrives hur insatsernas resultat 

inte mäts i någon djupare mening, och att patienternas utveckling inte tycks stå i fokus.  
E: […] jag kan se både de kommunala och de landstingsmässiga strukturerna, och inom båda 
enheter så har det ju liksom väldigt mycket börjat luta åt ett ekonomiskt styrande, tänkande, 
snarare än inriktat på bemötande och sådana här frågor som ’vad ska vi göra för att den här 
personen ska må bättre’?  

 

Psykoterapeuterna dras in i processer kring tidsbesparingar och effektivitet, och som 

psykodynamisk psykoterapeut upplever flera att de inte passar in i detta effektivitetsparadigm.  
A: […] tidigare hade vi kliniker som hade mer att säga till om, och styrde mer. Det har vi inte 
idag. Idag har vi en ekonomisk styrning. […] Och du vill ha snabba, effektiva behandlingar, det 
är ju inget konstigt, men det är ju bara det att, att vissa behandlingar kan du snabbt utvärdera, du 
kan utföra dem snabbt, du kan utvärdera dem och du kan presentera resultat, det är oerhört 
mycket svårare med den dynamiska processen, därför den tar tid, och ekonomer har inte tid.  

 

Det ekonomiska perspektivet på psykiatrin sägs också ha förstärkts av privatiseringen av 

psykiatrin, som skett i omgångar. Den inleddes enligt en av psykoterapeuterna i Stockholm 

runt 2009. Psykoterapeuter verksamma vid psykiatriska enheter som inte är privatägda 

beskriver dock att deras enheter också fungerar som vinstdrivande företag. Så den 

övergripande organiseringen av psykiatrin beskrivs inte specifikt ha med privatiseringen att 

göra, utan med det nya ”tänket”. Det yttre ramverket som inneburit en övergång till en mer 

marknadsmässig organisation, och till ett mer styrande ersättningssystem, anses av flera av 

psykoterapeuterna komma från ledningssystemet NPM, några gör dock inte den kopplingen. 
B: Ja, ja, nämen det har ju blivit en sån, som det är inom all offentlighet nu alltså, att man leker 
på ett sätt företag. Och det, ja, som om att det är nån kund som går in i en affär och handlar upp 
barnpsykiatri. […] Ja, men det är ju sådana processer, i någon slags anda av effektivitet och 
konkurrens och […] jag tycker ju att det är ett otroligt trista och dåliga processer som är igång 
[…] det här hänger ju ihop med det här New Public Management, alltså att det blir de sakerna 
som blir kvalitetsstyrande, inte liksom att människor mår bra, eller blir bättre eller blir liksom, 
så, utan vi styrs ju utav pinnar och alltså, det är liksom ekonomiska styrmedel.  

 

Ett styrmedel för psykiatrin beskrivs i intervjuerna vara den ekonomiska ersättning som 

kommer i styrd och riktad form. Ersättningssystemet bygger på att landstingstjänstemän 

kallade ”beställarna” beställer tjänster av psykiatrin. Den produktion som beställs är kopplad 

till olika poäng – också kallad pinnar - och poängen ger olika ekonomisk ersättning. Vilken 

poängnivå insatsen ligger på kan också handla om vilken yrkesgrupp som utför den. Det är ett 

köp- och säljsystem som genom alla berättelser beskrivs som en mycket stark styrprocess. 
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F: Det är produktion och pinnar, och om man inte håller sig inom de ramar som direktiven ger, 
kan man få vite, vilket hänt kliniken som jag jobbar vid. Beställarna hade som krav att ett stort 
antal vårdplaner skulle skrivas inom en viss tidsram, och det som sedan hände, utifrån vad de 
som arbetade med patienter, nymottagningar etc, bedömde som högst relevanta anledningar till 
att målet inte uppnåddes, var att enheten fick ett högt vite på ca 4 miljoner kronor. 

 

Terapeuterna anser att beställarkontoret försöker styra på detaljnivå, genom att t ex beställa ex 

antal ställda diagnoser. Någon beskriver att det säkert finns goda avsikter med det, och att 

beställarna som individer ofta själva har erfarenheter från vård- och omsorgssektorn. 
D: Dom är insatta, dom är insatta, och har kanske för länge sen jobbat som behandlare men sen 
jobbat som tjänstemän på olika sätt och har överblick, och följer, det kom nån ny nu som kom 
från nåt annat landsting och som var väldigt insatt över hur till exempel ätstörningsvården 
organiseras på olika ställen i landet och liksom så. 
 

Men när beställningarna väl når ”verkstadsgolvet” så kan det landa fel, behoven av det 

beställda kanske inte anses föreligga, eller så finns det kanske inte tid att genomföra det 

beställda. Då kommuniceras det ibland att det genomförts, fast det inte är så, det blir ”as if”.  
B: Och gör vi inte liksom 160 utredningar på ett år, eller gör vi inte si och så många pinnar, 
alltså besök, si och så många läkarbesök, och det är ju så, läkarbesöken är mest betalda och 
kuratorsbesök, som jag är ju inom BUP, det är dom sämst betalda. […] Ja, alltså, det är en del av 
beställningen. BUP ska ju också göra ett visst antal utredningar per år. Och gör man inte det så 
blir man straffad. […] Nämen vi styr inte vår verksamhet utan vår verksamhet styrs utav, alltså 
Beställarorganisationen […] 
 

Informanten verksam vid en specialenhet anser att de är mer skonade från detaljstyrning i 

ersättningssystemet, men ser hur det slår igenom i andra psykiatriska verksamheter. 
D: Och det styr ju, all sådan ekonomisk styrning slår ju igenom jättehårt. Otroligt stark 
styrprocess. Den absolut kraftfullaste styrprocessen. Den är väldigt kraftfull. För om man inte 
gör som dom säger, då förlorar man jättemycket pengar, och man ska försöka liksom, man har ju 
uppdraget att ta emot hela den här befolkningen med dess problematik och så, men då förlorar 
man kanske tjänster, och förstår du, det handlar inte om småpotatis, utan dom är piskade, det är 
inte så att dom har någon stor handlingsfrihet, dom som jobbar på öppenvården, eller mina 
kollegor på öppenvården.  
 

Kopplat till ersättningssystemet sitter också olika redovisningssystem. Tittar man t ex i 

Socialstyrelsens senaste redovisning av utförda KBT-behandlingar i primärvården i 

Stockholm, så redovisas att 83 procent av samtalsbehandlingarna utförts med KBT.  En 

terapeut, som själv bedriver psykodynamiska psykoterapier i primärvården, beskriver det 

dock såhär: 
A: Och det är ju så då att i systemet, i redovisningssystemet i landstinget i Stockholm, så har 
man då gjort två kolumner, och i den kolumnen som finns nu, så finns det endast möjlighet att 
redovisa kbt. Om du gör nånting annat, så finns det ingen kod för det. I det systemet som jag har 
nu, så finns det inget annat än kbt, så när du avslutar en kontakt, oavsett hur lång den är, så enda 
sättet att avsluta den enligt rehab-garantin, och få tvåhundra extra till vårdcentralen, vilket är 
skälet till att man gör det, så måste man redovisa kbt. Och här, det här är ju självklart så, att dom 
måste ju veta att det finns andra behandlingsmetoder, men det är det man redovisar.  
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Även redovisningssystemen upplevs alltså som en styrprocess, eftersom det är avgörande vad 

man redovisar för vilken ersättning man får. Antingen anpassar man sig, eller agerar som ”as 

if”. Både genom beställnings- och redovisningssystemens utformning uppfattar informanterna 

att det finns en förväntan ”uppifrån” att det ska erbjudas KBT. Utifrån detta ser 

psykoterapeuterna också att det anställs fullt med grundutbildade psykologer nu, flertalet av 

dem med inriktning mot KBT. På så sätt sker det ett skifte av personal i psykiatrin, styrt av 

beställningar och ersättningssystem, vilket implicit styrts av politiker. Regeringen har t ex 

gjort uttalade kopplingar mellan en specifik ersättningsgrund i den sk rehabgarantin, och 

evidensstarka insatser, vilket enheterna ser som att man förväntar sig att primärt KBT erbjuds.  
B: Vi har varit uppe och drivit den här frågan om rehabgarantin, den förra regeringen, alltså man 
har ju skjutit in en hiskeliga. alltså, många, många miljarder i den här rehabgarantin. Och så har 
man av nåt skäl valt att snabbutbilda en jävla massa, som man säger kbt-terapeuter, såna där 
femveckorskurser, sjuveckorskurser, och coacher och grejer, som har tjänat grova pengar. Ingen 
har blivit hjälpt, ingen har blivit bra, ingen har fått nåt jobb eller kommit i arbete eller så, och det 
är bara kbt som dom pengarna går till. 

 

I slutändan har det en betydelse vilka som sitter i regeringsposition. Och samhällsekonomi är 

en del av politiken. Både politiker och tjänstemän inom såväl riksdag, landsting och 

Socialstyrelsen har enligt flera av psykoterapeuterna anammat idéer från näringslivet och även 

imponerats av idén om den snabba och evidensstarka metoden KBT. En slags idealisering har 

skett, och flera tror att politiker låtit sig ”ledas av lobbyister”, av professorer med förenklade 

och ickedynamiska människosyner, och av andra intressegrupper, som läkemedelsindustrin.  
F: När det gäller processer som förmodligen påverkar politikerna så kan det vara allt från 
lobbyister från t ex läkemedelsbranschen, men också kanske media, som ofta eftersträvar att 
avtäcka och organisera fakta så att det framstår som om allvarliga missförhållanden råder. Dessa 
kan leda till skandaler, som behöver förhindras. De olika påverkanskrafterna kan förstås skapa 
en flyktighet i vad man vill erbjuda, härav kan den starka evidenstrenden ha fått stöd, 
behandlingen och dess resultat förväntas bli forskningsunderbyggd in i detalj.  

 

Den psykodynamiska psykoterapin tar betydligt längre tid än KBT, och flera av 

informanterna tror att den av politiker uppfattats som oattraktiv - ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Budskapet är: tid är kopplat till kostnader. Kostnader vi inte är beredda att ta. 
 

3.6 Några tankar om tid 

I mitt arbete med uppsatsen använde jag det kodifierande och sorterande digitala programmet 

Open code. Jag fann att jag inte behärskade det tillräckligt för att använda det i någon större 

utsträckning, men i ett avseende tyckte jag att det blev intressant. Då jag lagt in alla 

transkriberade intervjuer, valde jag att söka igenom materialet utifrån en mängd sökord som 

jag tyckte återkom i materialet. Ett av sökorden visade sig förekomma i betydligt högre 

utsträckning än något av de andra. Det ordet var tid. På vilket sätt spelar då fenomenet tid och 
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vår upplevelse av tid en viktig funktion som styrprocess för psykiatrins utformning, och för 

den psykodynamiska terapins plats i psykiatrin? En av psykoterapeuterna beskriver det såhär: 
A: Tid är en enorm styrprocess. Synen på tiden som tickar, och att vi måste skära ner på den. Tid 
har jämställts med effektivitet. Den starkaste styrprocessen bakom psykiatrins organisering idag 
är enligt mig; Tid är lika med pengar. Kbt är lika med tid är lika med pengar. Läkemedel är lika 
med tid är lika med pengar.  

 
En terapeut beskriver att det råder en effektivitetsiver, och ser det som en del av ett större 

samhällsfenomen, som också kan beskrivas som en nyliberalism. Ett samhällsfenomen 

beskrivs också allmänhetens förhållningssätt till tiden vara, vi vill att saker ska fixas snabbt. 
D: […] men en önskan om en insats, en bedömning, och ett, ett liksom, ta bort det här, liksom 
eller så, att det, vad ska jag säga, jag har inte tid att vara sjuk, jag har inte tid med att mitt barn är 
sjukt, ja, men vad ska jag göra då, liksom? Dock skulle jag själv önska att man kunde erbjuda 
längre samtalskontakter ibland, men det är såklart inte alla som kan tillgodogöra sig det. Man 
skulle vilja ha en helhet runt familjer, där man i så fall hade mandat att utifrån sin profession 
själv utforma hela arbetet, och jag tror verkligen att det skulle vara bättre för patienten i 
slutändan, med färre relationer och en större helhetssyn på henne.  

 
Behandlingsmetoder som går snabbt ligger i linje med både en effektivitetsiver och med 

människors önskan om quick-fixes. Psykoterapeuter med en annan hållning till tid behöver 

kanske nyorientera sig mot mer korta tidsperspektiv, för att på så sätt behålla sin plats inom 

den psykiatriska organisationen. 
E: […] så fick jag ändå gå på kurs och lära mig intervjutekniker av patienter för att de snabbare 
skulle kunna identifiera sina problem för att sedan behandla problemet till en fjärdedel ungefär. 
Toppen av det hela, med någon form av rent kognitiva metoder, och där man inte går djupare ner 
i känslolivet utan man stannar här uppe, och det går mycket fortare än om man ska försöka göra 
en rejäl bearbetning. […] Men att man ändå försöker liksom gå på den snabbaste vägen. […] Nä, 
inte i det långa loppet, men i det korta loppet, om du ser på en årsbudget, så är det ju bra att det 
kostar lite. Men det tycker jag hänger ihop också med att det är ett kortsiktigt tänkande, det 
handlar om ett år eller två år, det handlar om korta tidsperspektiv. 

 
Var befinner sig utvecklingen nu? Ökar effektivitetsivern eller är nya modeller, med längre 

tidsperspektiv åter på väg in i psykiatrin? En av terapeuterna svarar så här på den frågan: 
F: Jag uppfattar att en fortsatt produktionsökningsförväntan ligger på psykiatrin, och hör samtal 
kring reformer som skulle innebära att psykiatrin endast ska erbjuda varje patient ett mycket 
begränsat antal samtal, oavsett patientens problematik. Detta skulle innebära en katastrof för 
patienterna. Många av dem kommer inte att bli hjälpta på kort tid, oavsett om det är med 
psykodynamisk terapi eller kbt eller någon annan behandlingsform, de kommer att återkomma 
istället till psykiatrin om och om igen.  
 

           
 4 Diskussion 
 
Studiens huvudsyfte är att belysa fenomen eller processer som anses avgörande för 

psykiatrins utformning, och hur de olika fenomenen kan kopplas till den psykodynamiska 

psykoterapins plats i psykiatrin. Först behandlas psykoterapeuternas beskrivningar av viktiga 

processer, sedan hur dessa påverkat den psykodynamiska psykoterapin. Allt vävs samman 

mot bakgrund och nyinstitutionell organisationsteori. 
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4.1 Tongivande processer inom psykiatrin 

Det empiriska materialet visar på liknande erfarenheter av centrala processer bakom 

psykiatrins organisering. I resultatdelen delades de upp i sex teman, men när dessa bearbetats 

ett varv till framträder två huvudsakliga processer. Båda kan beskrivas som av mimetisk – 

alltså härmande - karaktär. Det mimetiska draget går att förstå utifrån den nyinstitutionella 

organisationsteorins beskrivningar av olika slags tryck som organisationer står under. Att i 

tider av osäkerhet kring den egna legitimiteten, en fas som den svenska psykiatrin beskrivs ha 

genomgått, är det rimligt att använda sig av sk härmning. Man plockar kulturer, ideal, 

diskurser och/eller strukturer, t ex från intillliggande organisatoriska fält, som redan har en 

legitimitet i samhället (DiMaggio & Powell, 1983). Informanterna beskriver både en tydlig 

rörelse mot näringslivets strukturer, och också mot den somatiska vården och dess ideal. 

Några av psykoterapeuterna beskriver en nyliberalism, kopplad till fenomen 

som fri konkurrens, vilket inom liberalismen anses leda till det bästa för de flesta. 

Förflyttningen, eller härmningen har bl s skett genom införandet av fria kundval. 

Effektivitetsprocesser beskrivs som centrala för förflyttningen. Man beskriver ett klart fokus 

på ekonomi, och att organisatoriska strukturer från ledningssystemet NPM ligger till grund för 

psykiatrins utformning. Utifrån studiens bakgrundsdel kan man också härleda en del av den 

här rörelsen till gemensamma riktlinjer från OECD (Mathiasen, 1997), vilket belyser att den 

här typen av härmning av näringslivet, om vi kan kalla den så, inte enbart berör svensk 

psykiatri, eller egentligen den svenska offentliga sektorn, utan också är en del av ett mer 

världsomspännande fenomen.  

Psykoterapeuterna beskriver även en rörelse mot den somatiska vården. Man ser 

det t ex genom hur forskningstraditioner från medicinen premieras, forskning med hög 

evidens, och genom att biologin ses som en central vetenskap. Man kan också se det genom 

att neuropsykiatriska diagnoser bildar plattform för majoriteten av behandlingarna. Genom 

dessa processer har psykiatrin blivit alltmer läkarorienterad, och subspecialiteter förklaras ha 

delat upp professionerna, liksom patienterna, då de fokuserar på enskilda (kropps-) delar av 

psyket. Psykologer, med sin neurodiagnostiska inriktning blir lämpligare för uppdraget inom 

psykiatrin än socionomer, och beteendeterapeuter lämpligare än psykodynamiker, också 

därför att psykodynamiker vill arbeta mer med ”hela människan”, och tidsmässigt under 

längre behandlingsperioder. Läkemedelsindustrin tros ha anledning att vara drivande för detta 

mimetiska närmande till den somatiska vården, liksom naturvetenskapligt orienterade delar av 

akademierna. Den här bilden överrensstämmer med den patientundersökning som beskriver 
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att längre samtalsbehandlingar fattas, och att det råder ett stort fokus på den medicinska 

behandlingen i psykiatrin (Persson, 2003). 

De nyinstitutionella teorierna beskriver att tryck på organisationer av mer 

tvingande slag är en del av processerna bakom psykiatrins utveckling (DiMaggio & Powell, 

1983). Det ekonomiska ersättningssystemet beskrivs som mycket tvingande.  

Det kan även ligga ett slags normativt tryck på psykiatrin i hur den tycks vilja 

närma sig den somatiska vården. Man kan vilja använda redan gångbara normer och ritualer 

därifrån, och genom detta vinna legitimitet. Beskrivningar av människan som görs i den 

somatiska vården får i så fall företrädesrätt. De normer som råder benämns av DiMaggio och 

Powell (1983) som legitimerande myter och ceremonier inom organisatoriska fält, och de 

kanske i psykiatrin idag t ex består av fenomen som evidens, och effektivitet. Ett annat mytiskt 

ord för effektivitet kan vara tidsbesparande. I flera delar av det empiriska materialet återfinns 

en slags förskjutning ifrån ett faktiskt resultatintresse, vilket kan speglas mot Schröders 

(2006) patientundersökning med låg uppskattning av behandlingsresultat, eller mot ett mer 

mytiskt intresse av legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Det är inte alltid av största vikt att 

patienternas situation förändras till det bättre, utan viktigare istället att de erbjudits en 

evidensstark behandling och att de träffat ”rätt professioner”. Andersson m fl (2015) visar att 

de professionella känner sig överkörda av – som man skulle kunna förstå det - nya myter och 

ceremonier kring effektivitet, som i sig av dem upplevs som implicita men primära mål.  

När man jämställer psykoterapeuternas berättelser med konceptet decoupling, 

eller särkoppling, från organisationsteorin (Meyer & Rowan, 1977), så kan det finnas en 

överrensstämmelse i hur det ekonomiska ersättningssystemet beskrivs. Systemet framstår inte 

som sammankopplat med den dagliga driften och dess mål, och det beskrivs inte fullt ut hänga 

samman med hur behovet av olika insatser bedöms av de professionella. Ett annat exempel på 

särkoppling kan vara hur redovisningssystemet utformats, där man i något fall endast kunnat 

redovisa kbt. En särkoppling kan också vara hur verksamheterna är indelade, eller om man så 

vill, isärkopplade, i olika subgrupper, med specialistkompetens utifrån enskilda diagnoser. En 

sådan särkoppling kan hänga samman med det som Rowan och Meyer (1977) beskriver som 

en undvikande av en helhetsbild av verksamheten och dess resultat. Men det kan också förstås 

som en mimetisk process, i ett försök till ett närmande av den somatiska vården (a.a.).  

DiMaggio och Powell (1983) påvisar att offentlig sektor, eller som de uttrycker 

det – nyinstitutionella organisationer – drivs mot en ökad likriktning. Denna likriktning går 

egentligen emot politikers officiella intentioner om ökad mångfald i erbjudandet och om ökad 

valfrihet. I intervjuerna beskrivs hur privata och landstingsorganiserade enheter inom 
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psykiatrin drivs på liknande sätt, med liknande språkbruk (Meyer & Rowan, 1977), och med 

samma styrande och tvingande ersättningssystem. Dessutom beskrivs både i intervjuerna samt 

i forskningspresentationen av Andersson m fl (2015), och i Perssons uppsats (2003), att man 

upplever en större likriktning i behandlingsutbudet inom psykiatrin, bl a utifrån teorin att 

enheterna härmar varandra, men också utifrån gemensamma riktlinjer, ersättningssystem etc 

att förhålla sig till. De professionella kan inte i den utsträckning de önskar avgöra vilka 

insatser som ska ges i enskilda fall. En likriktning kan också uppstå utifrån vad medborgarna 

efterfrågar. Utifrån allt detta ser psykoterapeuterna att det anställs fullt med unga psykologer 

med KBT-inriktning, och allt färre psykodynamiker. På så sätt sker det skifte av personal i 

psykiatrin, som också fortsatt driver på den slags likriktning som både Meyer, Rowan (1977) 

och DiMaggio och Powell (1983) beskriver. Att detta i sin tur styrs av politiska mål är rimligt 

att anta, och att det även styrs av intressegrupper som etablerat en kontaktyta med politikerna. 

 

4.2 Den psykodynamiska psykoterapin i psykiatrin 

Är man psykodynamiker så är kanske inte effektivitet, eller tidsbesparing, ledord. Inte heller 

kan evidens enkelt kopplas till den psykodynamiska modellen, då den är svår att få in i 

randomiserade, kontrollerade studier. Följderna av detta beskrivs som att den 

psykodynamiska modellen haft svårt att hitta sin roll i de nya organisationsstrukturerna, och 

översatt till nyinstitutionell teori, i de nya legitimerande myterna och ceremonierna. Detta har 

i sin tur lett till att psykiatrins erbjudande blir, som det också beskrivs i Andersson m fl.s 

(2015) studie, och i en av patientundersökningarna (Persson, 2003), ensidigt, och exkluderar 

längre samtalskontakter. I psykoterapeuternas berättelser kan legitima myter t ex förstås som 

betoningen på det vetenskapliga. Att metoden har hög evidens framställs som en effektivitets-

indikator, och här hamnar både kognitiva och psykoedukativa behandlingsmodeller framför 

psykodynamiska samtal. Som en annan legitimerande ceremoni presenteras medicinering. 

(Meyer & Rowan, 1977). Något som också kan förstås som en rationell myt inom psykiatrin 

kan vara betydelsen av en diagnos. Betydelsefullt också att diagnosen inte innehåller någon 

bakgrundsförståelse kopplad till den aktuella, psykiska ohälsan, utan att en inzoomning sker. 

Beskrivningarna pekar på att det fortfarande landstingspolitiskt är väldigt KBT- 

och evidensinriktat. Socialstyrelsen beskrivs tydligt ha premierat vissa behandlingsalternativ 

framför andra. Utgör detta vad DiMaggio och Powell (1983) kallar en tvingande struktur? 

Kanske kan Socialstyrelsens ointresse för t ex den psykodynamiska behandlingsmodellen, 

som det uppfattas av informanterna, också förstås mot teorin om legitimiserande myter och 

ceremonier? Även de kan styras av krav på en naturvetenskaplig anknytning, liksom av 
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betoningen på effektivitet. Här kommer tiden in. Det är kanske just nu inte legitimt att lägga 

lång tid på en behandlingsinsats? Kanske inte heller att ha ett brett fokus, att vilja förstå 

orsakssamband eller att inta ett holistiskt perspektiv på ett fenomen? Genom de legitmerande 

processerna tycks den psykodynamiska psykoterapins plats i psykiatrin ha försvagats, men 

den har dock inte upphört. Fortfarande erbjuds den i olika former på flera håll, och enligt 

informanterna ökar nu allmänhetens efterfrågan av det psykodynamiska samtalet. 

Det gick att identifiera vissa skillnader i beskrivningarna från informanterna.  

T ex kunde psykoterapeuten verksam vid en specialenhet inom BUP se att enheten inte styrs 

lika hårt av ersättningssystemet, då de ersätts på ett mer schablonartat sätt. Det var också viss 

skillnad i beskrivningarna från den informant som, förutom att denne är psykoterapeut, också 

är verksam som enhetschef. Där blev beskrivningarna mindre negativa kring processer som 

styr psykiatrins organisering, och kring den psykodynamiska psykoterapins plats. Enhets-

chefen upplever att psykodynamiker har en rimlig press att kliva fram vad gäller forskning, 

och också att anpassa sig till nya ceremonier och myter, för att använda teorins uttryck.  

I övrigt var beskrivningarna övergripande rätt lika. Berättelserna pekar på en i 

många avseende negativ utveckling för de psykodynamiskt orienterade psykoterapeuternas 

arbetssituation, gällande deras möjlighet att arbeta med psykodynamiska psykoterapier, men 

också avseende psykiatrins organisering som helhet, bl a pga en rådande kortsiktighet och en 

ensidighet i det psykiatriska erbjudandet, vilket i slutändan också anses drabba dess patienter.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Studien har valt att undersöka ett fenomen utifrån hur vissa aktörer ser på det. Då de alla är 

psykodynamiskt orienterade psykoterapeuter blir det naturligt att de har vissa gemensamma 

utgångspunkter och perspektiv. Dessa utgångspunkter och perspektiv delas också av 

författaren, det ligger alltså inbyggt i analysen av materialet. Det är svårt att ställa sig utanför 

detta, eller att ha som ansats att skapa en fullständig bild av det som ska undersökas. Dock är 

en rimlig gissning att även aktörer med andra perspektiv på t ex olika behandlingsmodeller 

inom psykiatrin, skulle beskriva liknande, tongivande processer bakom psykiatrins 

organisering. Att psykiatrin anses blivit mer ensidig och likriktad enligt flera olika 

proffessioner inom organisationern psykiatrin kan också förstås utifrån personalstudien som 

presenteras i studiens bakgrund.  

Då författaren önskar öka kunskapen kring organisationen psykiatrin, och den 

psykodynamiska psykoterapins plats i detta organisatoriska fält, har organisationsteoretiska 

”glasögon” valts. Genom detta teorival har det blivit möjligt att tänka kring olika processer på 
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ett nytt sätt, och det går säkert att applicera på vilket paradigm som helst, också om det varit 

ett mer psykodynamiskt paradigm som skulle belysas. 

 

4.4 Slutsatser 

Studien pekar på att förändringar av psykiatrins organisering åtminstone bör övervägas, mot 

en ökad mångfald och en ökad långsiktighet i dess insatser. För att undvika att nya modeller 

för psykiatrins organisering får negativa konsekvenser, ter det sig viktigt att lyssna till och dra 

slutsatser av vittnesbörd. Både från dem som erbjuder och från dem som tar del av vården. Jag 

är själv verksam i ett angränsande, organisatoriskt fält, och min enhet utgör vad man kan kalla 

en särart, där vi t ex erbjuder långa behandlingar. Detta övertygar mig om att flera olika 

alternativ kring psykiatrins organisering faktiskt är möjliga, och detta utan att psykiatrin 

behöver förlora sin legitimitet, vare sig i politikers, professionellas eller i allmänhetens ögon. 

 

4.5 Egen reflektion 

Inom den kognitiva beteendeterapin är det som syns också det som finns. Har du ett problem, 

benämn det med en diagnos och se till att bli av med det. Det är många gånger en pragmatisk 

människosyn, och en syn som kan fungera bra i flera fall. Men det är också ett sätt att 

fragmentera människan, man plockar ut en bit och är inte intresserad av att se människan i sin 

helhet och gå djupare. Den mer djuplodande, och kanske framförallt mer tidskrävande studien 

av människan som den psykodynamiska psykoterapin erbjuder verkar inte ligga i tiden. 

Ett återkommande fenomen i diskussionen kring styrsystem för offentlig sektor 

handlar istället om effektiviseringar. Senast för ett par veckor sedan hörde jag i en rapport 

från OECD hur man pressade Sverige att, som man uttryckte det, ”ro fortare”. Detta för att vi 

ska upprätthålla den välfärd vi kämpat för. Parallellt med detta läser jag en sagobok för min 

son. Den heter Momo och kampen om tiden, och är skriven av Michael Ende. Berättelsen 

utspelar sig i en okänd stad, och i utkanten av staden finns en ruin efter en amfiteater. Dit 

flyttar en dag Momo, en liten flicka som rymt från ett barnhem. Hon visar sig ha en ovanlig 

förmåga, hon kan lyssna som ingen annan kan. Folket som bor i närheten upptäcker att livet 

blir lite lättare efter att de varit och pratat med henne. Men en dag kommer hemliga män 

klädda i grått och stjäl deras tid. Momo måste ta upp kampen mot tidstjuvarna. Jag upptäcker 

att jag ser paralleller i de fynd jag gör i studien, och i sagobokens budskap. Är det något vi 

blir berövade, något vi måste kämpa för att återerövra? Rätten till tid? Behöver vi ikläda oss 

gestalten av ett barn, för att klara att ifrågasätta strukturer vi vuxna laddat med legitimitet, och 

byggt ceremonier och riter kring? Strukturer som blivit väldigt svåra att ifrågasätta. 
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