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Abstract 

 

 
Background: During the last decades patient satisfaction has become an important 

measurement of quality in psychiatric care. However the patients are seldom asked to 

evaluate the treatments.  

Objectives: The aim is to determine which factors the outpatients regard as beneficial in 

their psychiatric treatment. The purpose is explorative. During the study another 

purpose developed; to present research on the importance of the relationship between 

the caretaker and the caregiver for the outcome. 

Method: 30 persons were interviewed about what they found helpful in psychiatric 

treatment. The interviews were open using Grounded Theory as methodological input.  

Result: The most prominent topic was the quality of the relationship between the 

caregiver and the caretaker. The characteristics of a helping relationship seem to be 

when the patient: 

- is being listened to and understood by a caregiver who is interested and 

concerned. 

- is not only seen as a caretaker with problems but also as a complete person, 

someone more than an equation of  symptoms, diagnoses and shortcomings  

- is seen as a person worth listening to with unique knowledge which matters to 

the caregiver 

- is seen as a unique person not possible to minimize to just another case. 
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.  

                                                

Inledning och bakgrund 
I denna studie intervjuas 30 patienter om vad de anser har varit till hjälp för dem i 

psykiatrisk öppenvård. Studien tillkom som ett led i kvalitetsutveckling och  

komplement till patienttillfredställeseenkäter. FoU-enheten i dåvarande Västra 

Stockholms psykiatriska sektor (VSPS)1 fick i uppdrag av cheföverläkare Rolf 

Stackenland att intervjua aktuella patienter om vad de ansåg ha varit till hjälp i vården. 

Till att börja med intervjuades patienter i sluten psykiatrisk vård som beskrev 

erfarenheter av vård på avdelningar (Denhov, 1999). Det största antalet patienter har 

endast kontakt i öppenvård, ca 8 ggr fler personer hade under 1999 kontakt i öppenvård 

jämfört med slutenvård i VSPS (Svensson, 2000)2 varför en separat studie med fokus 

på erfarenheter från psykiatrisk öppenvård genomfördes

 

Patienternas erfarenheter har länge varit en underskattad kunskapsresurs. Psykiatrin har 

en lång historia av tolkningsföreträde för professionerna, främst den medicinska. Det 

har varit medicinens uppgift att identifiera och namnge det avvikande, det sjuka, för att 

söka bot och lindring och den psykiatriska patientens viktigaste uppgift har varit 

’compliance’, att vara följsam till den behandling som vårdgivaren föreskrivit. Ytterst 

finns dessutom lagstiftning som kan tvinga patienten att underkasta sig vård under vissa 

omständigheter. Det har i den psykiatriska traditionen tagits för givet att den psykiskt 

sjuke inte är förmögen att hjälpa sig själv, ta ställning till vårderbjudanden eller värdera 

de insatser som getts. Det verkar som om de svåraste tillståndens svåraste faser, när ett 

stort mått av omhändertagande kan krävas, fått bli måttstock för hur psykiatriska 

patienters kapacitet ska bedömas även i de perioder när patienten mår bättre och kanske 

bara har öppenvårdskontakt eller ingen kontakt alls. Följaktligen är litteratur om den 

psykiatriska patienten som aktivt handlande och ansvarstagande aktör i förhållande till 

sin psykiska problematik av relativt begränsad, om än växande, omfattning. De senaste 
 

1 Dåvarande VSPS omfattade stadsdelarna Hässelby, Vällingby, Spånga, Kista, Rinkeby, Bromma och 
Västerled samt Ekerö kommun. Numera ingår dessa i Norra Stockholms psykiatri. 

2 5628 personer hade kontakt med den psykiatriska öppenvården i VSPS 1999. Befolknings underlaget 
över 18 år var samma år 162 281.  



   2

decennierna har vi kunnat se en tyngdpunktsförskjutning i synen på den psykiatriska 

patienten från passiv mottagare av vård till vårdkonsument och tänkt aktiv brukare av 

vården. Vården har på många platser organiserats utifrån ett köp och sälj perspektiv där 

en beställarorganisation som ska företräda allmänheten och därmed även patienterna 

köper vård från den bästa producenten på marknaden. Patienten ska dessutom ges vissa 

möjligheter att välja vårdgivare. För att bedöma kvaliteten på vården har 

patienttillfredställelse blivit ett allt viktigare kvalitetsmått i linje med att patienternas 

synpunkter på vården efterfrågas utifrån ett kundperspektiv. Det patienterna vanligtvis 

ombeds bedöma i vården är bemötande, tillgänglighet och delaktighet inte vårdens 

insatser och resultat. Men om nu patienterna anses kapabla till synpunkter som är 

viktiga att ta tillvara vad gäller upplevelsen av mötet med vården borde de då inte också 

kunna bidra med information om vad som uppfattats verksamt i vården?  

 

I psykiatrisk forskning studeras vanligtvis specifika diagnoser och/eller speciella 

metoder i försöken att finna vilken behandling som är verksam för vad. Diagnos och 

metod är centrala begrepp i den evidensbaserade medicinen. I denna studie står vare sig 

diagnos eller metod i centrum utan snarare själva erfarenheten av psykiatrisk vård. 

Både frågeställning och analys är kvalitativ. Frågan löd: Vad tycker du har varit till 

hjälp för dig i psykiatrisk vård? Ansatsen inspirerades av den växande brukarorienterade 

forskningen om återhämtning från svår psykisk störning. Där tas de enskilda 

personernas erfarenheter av återhämtning till vara som källa till kunskap (Denhov, 

2000; Socialstyrelsen, 2002; Tooth, 1997; Topor, 2001; Topor, 2004; Topor, Borg, 

Svensson, Bjerke, & Kufås, 2002). Denna forskningsansats innebär något radikalt nytt i 

synen på ’den sjuke’ i två avseenden, dels att det är möjligt att återhämta sig från 

’kronisk’ psykisk sjukdom dels att dessa personers samlade erfarenheter skulle kunna 

bidra till kunskapsutvecklingen och berika den professionella vården. Denna studie tar 

sin utgångspunkt i detta perspektivval och bygger på de erfarenheter som den då 

pågående återhämtningsforskningen vid FoU-enheten VSPS gjort.  
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Undersökningen genomfördes på tre psykiatriska öppenvårdmottagningar: Kista, Hässelby 

och Bromma. De tre stadsdelarna utgör tillsammans ett tvärtsnitt av Västra Stockholms 

sociodemografi. De tre mottagningarna hade ansvar för psykiatrisk öppenvård i respektive 

stadsdel och tog emot patienter med i stort sett samtliga vuxenpsykiatriska diagnoser. En 

områdesbaserad öppenvårdsmottagning kan sägas utgöra baspsykiatri för alla personer i 

psykiatrisk vård. För innevånarna i de tre stadsdelarna fanns även tillgång till psykiatrisk 

slutenvård och vissa specialiserade verksamheter. Vid områdesbaserade psykiatriska 

öppenvårdmottagningar förekommer de flesta psykiatriska diagnoser och problemens 

svårighetsgrad och komplexitet varierar stort. Inom öppenvården förekommer flera olika 

behandlingsmetoder parallellt, exempelvis stödsamtal, psykosocialt behandlingsarbete, 

psykoterapi utifrån olika teoribildningar, enskilt eller i grupp samt olika typer av 

medicinering. Dessutom ofta i kombination med varandra. Därtill torde behandlingens 

vardagpraxis ofta integrera moment från olika teoretiska skolor och metoder. De 

psykiatriska teamen i denna studie var sammansatta av olika yrkesgrupper som 

tillsammans ska bidra med medicinsk, psykologisk och social kunskap.  

 

Syfte 
Denna studie avser att undersöka vad i den psykiatriska öppenvården som patienter 

anser har varit till hjälp för dem. Syftet är explorativt och hypotesgenererande. Under 

studiens gång tillkom ytterligare ett syfte, att presentera forskning om vilken betydelse 

relationen mellan patient-behandlare i psykiatrisk vård har för hur det går för patienten.  
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Metod 
Grounded Theory 
För denna studie valdes kvalitativ metod med enskilda öppna intervjuer och Grounded 

Theory (GT) (Glaser & Strauss, 1967) 3 som metodologisk ansats. Detta val styrdes 

både av studiens målsättning och av de samlade erfarenheterna av GT för kvalitativa 

studier av brukarerfarenheter som fanns vid FoU- enheten VSPS.  

 

GT kan både betraktas som en metod och/eller ett förhållningssätt. Starrin (1996) 

skriver: 

Grounded Theory har en snart 30 årig historia och mycket har hänt sedan 

introduktionen år 1967. När Glaser och Strauss gav ut boken ”The Discovery of 

Grounded Theory” var det som att släppa in en katt bland hermelinerna. Men med 

åren har GT kommit att bli allt mer accepterad i akademiska kretsar. Men man kan 

uppfatta den på olika sätt. Jag menar dock att det snarare är andan i GT än dess 

bokstav som är livskraftig. Så länge som ambitionen hos företrädare för GT inte är 

att föreskriva en metodologi utan snarare att ge inspiration till att ge sig i kast 

med en ”skapelseprocess” fyller den en viktig uppgift. När GT blir till en 

mekanisk regelbok då har den också förlorat sin livskraft (a.a. sid. 118-119 kursiv 

i org.). 

 

Men hur stora avsteg kan göras från ”regelboken” till förmån för inspirationen och 

fortfarande kunna motivera att studien är Grounded Theory? Strauss och Corbin (1994) 

påpekar att GT är en ”general methodology for developing theory that is grounded in 

data systematically gathered and analysed. Theory evolves …through continuous 

interplay between analysis and data collection” (a.a. sid. 273, kursiv i original) De 

menar vidare att GT har likheter med annan kvalitativ metod men att det som 

framförallt skiljer ut GT är betoningen på teoriutveckling. De påpekar två risker för 

 
3 I denna uppsats finns ej utrymme att närmare diskutera de meningsskiljaktigheter som senare uppstod  
mellan Glaser och Strauss. 
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urvattning av GT: Den ena är att alltför mycket fokusera på den substantiella kodningen 

av data och glömma den teoretiska kodingen. Den andra risken handlar om en alltför 

stark betoning av det induktiva inslaget. Strauss och Corbin (ibid.) menar att när GT 

presenterades så lades en stark vikt på ”grundad” på bekostnad av den teoretiska 

sensiviteten. Med teoretisk sensivitet menas forskarens förkunskaper, 

forskningserfarenhet och kunskap om redan existerande teorier i kombination med de 

systematiskt insamlade data och de teorier som växer fram under studien.  

 

Design och urval 
Som nämndes redan i inledningen av uppsatsen var studien att betrakta som 

kvalitetsutveckling inte forskning och det fanns ett krav om minst 30 intervjuer samt en 

tid för studiens genomförande på tre månader. Studien var förankrad i det kvalitetsråd 

som fanns inom Västra Stockholms psykiatriska sektor. Personalgrupperna på de tre 

mottagningarna som ingick i studien informerades om upplägget av studien. De fick 

också veta att inga resultat skulle redovisas för respektive mottagning och att studien 

inte avsåg en kvalitetsvärdering av själva enheterna.  

 

I GT är teoretisk sampling en av hörnstenarna. Den teoretiska samplingen är kumulativ 

och datainsamling och analys pågår växelvis (Starrin, 1996). Analysen styr sökande 

efter ny data och fram för allt bör man söka data som motsäger den tidigare, exempelvis 

att aktivt söka efter öppenvårdspatienter med andra erfarenheter än de patienter som 

intervjuades först. Målet är att få maximal variation för att kunna göra jämförelser. 

Teoretisk sampling bedömdes som orealistiskt i denna studie på grund av studiens 

förutsättningar och ersattes istället av att samtliga patienter som vissa dagar besökte de 

psykiatriska mottagningarna skulle av sin behandlare erbjudas möjligheten att 

intervjuas. Tanken var att genom detta förfaringssätt skulle tillräckligt många olikheter 

kunna fångas in. Målgruppen var alla aktuella patienter som besökte eller fick 

hembesök från respektive mottagning ett visst datum och som gjort minst tre besök i 

psykiatrisk öppenvård. Målsättningen var att intervjua tio personer på vardera tre 

mottagningar.  
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Behandlingspersonalen ombads att fråga samtliga patienter som besökte mottagningarna 

under två i förväg fastställda dagar och dela ut ett informationsblad. Rekryteringen 

skulle fortsätta tills tio intervjuer på vardera mottagningen var avtalade. För de patienter 

som var intresserade att veta mer eller eventuellt ville delta befann jag mig under 

rekryteringsdagarna på respektive mottagning för att presentera mig själv och projektet. 

Tanken var att de som ville delta skulle avtala en tid för intervju. De flesta deltagarna 

valde dock att intervjuas omgående och viss köbildning uppstod. Några i kön valde att 

vänta, andra bokade en ny tid vid ett annat tillfälle. Det verkade finnas stort intresse 

bland patienterna att delta även om det varierade mellan mottagningarna hur snabbt 

kvoten blev fylld. Intervjuerna genomfördes i ett av mottagningens rum bakom stängd 

dörr med upptagetlampa i ett för tillfället utlånat samtalsrum. Möjlighet till att 

genomföra intervjun på annan plats erbjöds men ingen respondent valde detta alternativ. 

Därefter återkom jag vid ett par tillfällen per mottagningen för inbokade intervjuer. 

Enstaka personer uteblev från avtalad tid och några lämnade återbud. Dessa ersattes av 

nyrekryterade. Vi nyrekryteringen fanns möjlighet att styra vilken ”typ” av patienter 

som tillfrågades. Det fanns en risk för att personer med tyngre och komplex problematik 

var underrepresenterade och personalen ombads därför särskilt tillfråga dessa patienter. 

Det visade sig att de patienter som ej träffat och blivit informerade av mig personligen 

uteblev eller lämnade återbud i större utsträckning. Endast en som haft personlig 

kontakt med mig föll bort. Det är oklart hur många tillfrågade som tackade nej och hur 

många som behandlarna inte tillfrågade. Vid några tillfällen berättade behandlare att de 

bedömt det olämpligt att tillfråga patienten på grund av patientens hälso/sinnestillstånd 

eller att undersökningen fallit i glömska under besöket. Det visade sig också svårt att få 

en bild av vilka personalen valde bort att tillfråga respektive vilka som tackade nej. 

Någon form av ”bortfallsanalys” var inte möjlig att göra. Men facit i rekryteringen blev 

en mångfald av individer både avseende sociala variabler, längd på kontakt och 

diagnoser som verkade tämligen väl stämma överens med populationen på de ingående 

psykiatriska öppenvårdsmottagningarna.  
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Sammanlagt intervjuades 30 patienter vid ett tillfälle vardera. Intervjuernas längd 

varierade mellan 15 min till 2 timmar. Vanligen mellan 30-60 minuter. Vid ett tillfälle 

deltog en tolk. Samtliga accepterade att intervjun spelades in på ljudband. De bandade 

intervjuerna har skrivits ut verbatim (ca 200 sidor totalt, varierar mellan två sidor och 

20, vanligast mellan 6-10 sidor per intervju). De har därefter strukturerats med hjälp av 

dataprogrammet QSR NVivo i meningsbärande enheter. Dessa har sedan förts samman i 

kategorier och därefter i teman utifrån principerna i Grounded Theory. Dataprogrammet 

gör det enkelt att hantera omfattande kvalitativ empiri och gör det möjligt att kunna gå 

fram och tillbaka mellan den minsta meningsbärande enheten till intervjun som helhet.  

 

Intervjuer 
Alla intervjuer var upplagda på samma sätt. När jag och respondenten var överens om 

’informed consent’ ställde jag den enda fråga som formulerats i förväg: ”Vad tycker du 

har varit till hjälp för dig i psykiatrisk vård”. Det lämnades öppet för respondenten att 

välja utgångspunkt och samtalet utvecklades utifrån det. Intervjuerna liknade mer ett 

samtal än en intervju. Min uppgift som intervjuare var att stimulera berättandet, be om 

konkretisering och exempel i de teman respondenten valde att ta upp. Målsättningen i 

intervjuerna var att få så konkreta beskrivningar som möjligt av handlingar, situationer 

och händelser som de intervjuade erfarit varit till hjälp. Intervjumetodiken har 

utvecklats och tillämpats inom FoU-enheten där denna studie gjordes (Topor, 2001). 

Under intervjuandets gång kom en intervjuguide successivt att växa fram så att jag 

frågade om teman som andra respondenter tagit upp.  

 

Fokus i denna studie är självupplevda erfarenheter som muntligen berättas för en 

utomstående person i form av öppna intervjuer i samtalsform runt ett huvudtema. 

Metoden kan ge en rik, komplex och mångfacetterad bild av individers verkligheter. 

Häri ligger en av denna datainsamlingsmetods styrkor. Metoden har även inbyggda 

svårigheter och problem:  

• Berättelsen är framväxt i en intervjusituation och intervjuaren blir en del av 

berättelsen; man berättar för någon, i ett speciellt syfte och i en speciell 
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omgivning. En intervju är en samspelssituation där intervjuaren på olika sätt 

påverkar innehållet. Intervjuaren blir medskapare i berättelsen och kommer att 

påverka urvalet i vad som berättas inte bara med sina öppna frågor utan även 

genom de oavsiktliga signaler intervjuaren sänder ut och som tolkas av 

intervjupersonen. Steinar Kvale (1997) påminner om likheten mellan denna typ 

av intervjuer och behandlingssamtal och han nämner bland annat att även i en 

forskningsintervju är relationen asymmetrisk. I denna studie var denna extra 

påtagligt genom att intervjuerna genomfördes i samma miljö och i direkt 

anslutning till den vanliga behandlingskontakten. 

• Med denna datainsamlingsmetod finns också stort utrymme för subjektivitet som 

sig bör för respondenten men också för forskaren både på gott och ont. När jag 

försöker få syn på mina egna ”bias” framträder mitt stora intresse för temat 

”relationen mellan patient och behandlare”. Det förde det goda med sig att denna 

fråga är ingående penetrerad och det är det tema som möjligen har uppnått 

”mättnad” i materialet. Risken finns att jag ”förfört” intervjupersonerna till att 

fästa alltför stort avseende vid detta tema på bekostnad av andra teman. Att vara 

flera intervjuare är ett sätt att, åtminstone delvis, minska detta problem. Det 

medgav dock inte detta projekt. 

• Intervju ställer vidare krav på den intervjuades förmåga att i ord formulera sina 

upplevelser. Berättelserna kommer också att se olika ut beroende på 

intervjupersonens förmåga att uttrycka sig med ord. Utöver dessa problem som 

är allmängiltiga för intervjun som datainsamlingsmetod tillkommer specifika 

svårigheter som är förknippade med psykiatriska patienter. Flera psykiatriska 

tillstånd kan påverka verklighetsuppfattningen till exempel affektiva tillstånd; 

depression och mani, och psykos. Några kan påverka förmågan att relatera och 

verbalisera och de flesta tillstånd kan periodvis vara är så pass påfrestande för 

individen att det kan vara svårt att orka med en intervju. Erfarenheten visar dock 

att psykiatriska patienter är beredda att ställa upp och delge sina erfarenheter och 

mobilisera sina fungerande sidor den tid intervjun pågår i betydligt högre grad 
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Metoddiskussion 
Det stora problemet med patientundersökningar i psykiatrin är att få direkt kontakt med 

patienterna. I denna undersökning valdes att låta den personal som hade 

behandlingskontakt på de aktuella öppenvårdsmottagningarna förmedla kontakten med 

respondenterna. Detta val kom sig av erfarenheten av två tidigare studier (Denhov, 

1999; Denhov, 2000) där aktuella patienter var respondenter. Vikten av personalens 

tillit till forskaren och projektets trovärdighet inför personalen kan ej nog understrykas 

vid patientundersökningar inom psykiatrin. Personalen har ett ansvar för sina patienter 

och uttrycker ofta oro för att till exempel en intervju ska inverka negativt på patientens 

tillstånd. Personalen behöver ges möjlighet att utifrån en klinisk bedömning välja bort 

de patienter de bedömer vore olämpligt att tillfråga exempelvis vid akuta kristillstånd. 

Denna kliniska sortering är ofta en förutsättning för att personal ska vilja medverka och 

tillfråga sina patienter. Det finns även en forskningsetisk aspekt att personal bedömt att 

patienten är kapabel att ta ställning till medverkan. Det kan också vara trygghet för 

forskaren att en klinisk bedömning är gjord att patienten kan klara en intervju. Även för 

patienten kan det innebära en trygghet att personalen kan ge både forskaren och 

undersökningen legitimitet. Dessutom, med hänsyn till det speciella 

beroendeförhållande som kan råda mellan patient och behandlare i psykiatrisk vård, kan 

det möjligen ha betydelse att behandlaren sanktionerar att patienten kan berätta om 

kontakten för en utomstående. Å andra sidan finns en inte obetydlig risk att patienternas 

kapacitet underskattas av personalen, att önskan att skydda patienten från påfrestningar 

blir ett överbeskydd. Öppenvårdspatienter vistas den absolut största delen av sitt liv 

utanför den psykiatriska mottagningen (som man ju sällan besöker oftare än en timme 

av de 168 timmar som en vecka består av) där påfrestningarna troligen är betydligt 

större än en intervju om erfarenheter av vad som varit till hjälp. Nackdelarna ur 

forskningssynpunkt är uppenbara. Personalen ges stor makt över vem de tillfrågar och 
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hur. Det finns också en risk att patienterna uppfattar en nära koppling mellan forskaren 

och personalen som kan påverka valet att delta eller ej likväl som innehållet i svaren.  

 

Validitet  
Första frågan handlar om hur validitetsbegreppet ska tillämpas i induktiva och 

kvalitativa studier. Esaiasson (et al. 2004) menar att validitet brukar definieras på något 

eller några av följande tre sätt:  

1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator;  

2) frånvaro av systematiska fel; och  

3) att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. (a.a. sid. 61).  

Definition 1 kan uppenbarligen inte användas på induktiva studier där ju teori ska växa 

fram, inte prövas. Definition 2 skulle kunna tolkas så att ett systematiskt fel i en GT 

studie skulle kunna vara variationsbrist, till exempel för att teoretisk sampling ej 

tillämpats. Variationsrikedomen är svårbedömd i denna studie. Å ena sidan fanns stor 

variation avseende sociodemografiska faktorer hos de intervjuade å andra sidan var det 

bara en person som intervjuade och analyserade materialet. Vidare var de tre 

öppenvårdsmottagningarna relativt lika. Vad gäller definition nr 3 bör nog denna studie 

kunna leva upp till detta kriterium. Studien avsåg att undersöka vad personer med 

kontakt i psykiatrisk öppenvård erfarit som hjälpande. Den förformulerade frågan löd 

”Vad tycker du har varit till hjälp för dig i psykiatrisk öppenvård” och de redovisade 

citaten handlar om detta. Utifrån dessa kriterier borde studien kunna leva upp till en god 

intern validitet men det är mer tveksamt om den lever upp till extern validitet dvs. den 

kan inte självklart generaliseras till andra psykiatriska öppenvårdspopulationer. 

 

Men är validitetsbegreppet tillämpbart i denna typ av studier? Per-Gunnar Svensson har 

gjort en litteraturgenomgång (1996) där han gör en indelning mellan dem som menar att 

validitetsbegreppet går att använda även i kvalitativa studier och dem som menar att 

begreppet bör ersättas med begrepp som förståelse, autenticitet eller trovärdighet. 

Författaren tar inte ställning i den frågan men påminner om att validiteten är överordnad 

reliabiliteten, dvs om undersökningen inte mäter det som det var meningen att studera 
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spelar det ju ingen roll att studien går att upprepa med samma resultat. Detta menar han 

gäller både kvantitativa och kvalitativa studier. 

 

Staffan Larsson diskuterar kvalitetskriterier i kvalitativa studier: 

Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, antaganden om forskning och det 

studerade fenomenets natur, datainsamlingen och analystekniken (Larsson, 1994 sid. 

170)  

Han tar upp innebördsrikedom, struktur, kunskapstillskott som kriterier för resultaten. 

Som validitetskriterier nämns diskurskriteriet dvs hur väl klarar sig studiens argument 

mot andra argument, heuristiskt värde, visar den någon aspekt av verkligheten på ett 

nytt sätt, empirisk förankring som handlar om en överensstämmelse mellan verklighet 

och tolkning. Larson nämner olika former av triangulering som ett sätt att öka 

trovärdigheten men påpekar också problemet med att olika former av datainsamling kan 

ge olika resultat som alla är giltiga.  

 

Till sist något om presentationen där etiska överväganden och validitet kan komma i 

konflikt med varandra (Larsson, 1994). I kvalitativa studier används ofta citat ur 

intervjuer i presentationen. Vanligtvis med någon form av identitetskod så att om en 

intervjuad citeras flera gånger så kan läsaren se detta och sätta ihop individers 

intervjuutsnitt. Ett skäl är validiteten. Det ska vara möjligt för läsaren att följa och 

värdera forskarens analys. Jag har i denna studie gett avkall på detta till förmån för 

anonymiteten. Behandlare i psykiatrisk öppenvård har ofta ingående kännedom om sina 

patienter och vet vilka de tillfrågade. Jag har velat göra det omöjligt för personalen på 

respektive mottagning att identifiera intervjupersonerna.  

 

Reliabilitet 
Tillförlitlighetsproblematiken kan formuleras i några frågor specifika för denna 

population: Vilken vikt bör patienters utsagor om verksamma faktorer i psykiatrisk vård 

tillmätas? Särskilt när personen fortfarande har problem i sådan utsträckning att vården 

pågår. Är patienters upplevelser av hjälpande faktorer i huvudsak ett uttryck för 
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patologin? Kan patienter överhuvudtaget veta något om vad som är till hjälp för dem? 

Dessa frågor hör nära samman med synen på individen som patient. Är patienten en 

dysfunktionell individ som de professionella ska åtgärda där patientens viktigaste bidrag 

är att följa de professionellas behandlingsplaner och målet för den professionelle är att 

förmå patienten till ’compliance’ dvs. följa vårdgivarens anvisningar? Eller har 

psykiatriska patienter också fungerande sidor och erfarenheter som bör tas till vara? Det 

sistnämnda utesluter inte att patientens inre problematik och personlighet i övrigt färgar 

vad som upplevs hjälpande. Hur det samspelet ser ut är dock inte undersökt i denna 

studie. Här har jag valt att behandla alla utsagor om det som individen har upplevt 

hjälpande som fakta utan att lägga ett färdigt teoretiskt raster över dem. Istället har jag 

undersökt om teman framträder som är gemensamma över och bortom individen. Och i 

resultatdelen framträder områden som inte fullt ut kan förklaras med individuell 

problematik. Det finns heller ingenting i denna studie som styrker att diagnos eller 

variabler som kön, ålder etc. är av avgörande betydelse för vad som upplevs hjälpande. 

Detta vore dock intressant att undersöka närmare. Att behandla de intervjuade 

patienternas beskrivningar som fakta och utifrån dessa göra antaganden om vad 

patienter anser vara verksamt betyder inte att patienterna står för ’sanningen’ om 

psykiatrisk vård. Men systematiserad patienterfarenhet bör kunna bidra till att utveckla 

vården i diskussion med professionerna och andra aktörer.  

 

Generaliserbarhet 
Grounded Theory är en kvalitativ metod för att generera generaliserbara resultat. Som 

tidigare nämnts är teoretisk sampling en central del i metodologin som denna studie 

gjort avkall på. Ett annat kärnbegrepp är mättnad, dvs att en kategori innefattar all 

möjlig data. Det innebär att ytterligare datainsamling ej tillför något nytt. Den teoretiska 

samplingen syftar till att säkerställa mättnad. Studiens syfte var explorativt och 

hypotesgenererande och gör inte anspråk på generaliserbarhet. 
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Etik 

Någon etisk prövning vid etisk kommitté föregick inte undersökningen eftersom studien 

var att betrakta som verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. En central etisk 

fråga i denna undersökning är forskningsprojektets autonoma ställning i förhållande till 

mottagningarna och den psykiatriska vården speciellt med tanke på att intervjuerna 

genomfördes i öppenvårdsmottagningarnas lokaler och respondenterna initialt tillfrågats 

av sina behandlare. Före varje intervju försäkrade jag mig om att varje respondent var 

införstådd med syftet med intervjun, att medverkan var frivillig, att patientens 

ställningstagande på inget sätt skulle påverka patientens vård samt om möjligheten att 

avbryta sin medverkan. Vidare att inget av det som framkom i de enskilda intervjuerna 

skulle föras vidare till personal eller annan. De fick också telefonnummer till mig i det 

fall de efteråt ångrade sin medverkan. Anonymitet framstod som extra angelägen och 

jag frågade därför inte om vare sig personalia, diagnos eller detaljerad vårderfarenhet 

utan lät den intervjuade själv välja hur mycket han/hon ville berätta om sig själv. 

 

Litteratursökning 
Sökning har gjorts i databaserna PubMed och Psychinfo med kombinationer av 

sökorden mental illness, psychiatry, psychotherapy, alliance, relations, recovery. 

 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsens disposition följer studiens uppläggning. I linje med den induktiva ansatsen 

och principen om teoretisk sensitivitet i Grounded Theory (se sid. 5) och för att 

tydliggöra att det är studiens huvudfynd som lett till litteratursökningen har 

litteraturavsnittet placerats efter resultatdelen.  
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Resultat 
I denna del redovisas resultaten från studiens intervjuer. Avsnittet inleds med en kort 

presentation av respondenterna och en definition av vad som menas med 

behandlare/personal i denna uppsats. Därefter redovisas tematiskt analysen av 

intervjuerna. Intervjuernas mest framträdande teman, relationer till behandlare och 

medicinering, presenteras ingående. Sedan följer ett avsnitt om andra hjälpande faktorer 

i psykiatrisk öppenvård. Resultatdelen avslutas med två kortare stycken vars innehåll 

går utöver uppsatsen frågeställning. Dessa teman har tagits med dels för att ge större 

rättvisa åt komplexiteten i intervjusvaren dels fyller de en viktig funktion för att 

kontextualisera de hjälpande faktorerna i den psykiatriska öppenvården respektive 

kontrastera det hjälpande med det icke-hjälpande. 

 

Om de intervjuade 

Totalt intervjuades 30 personer, 9 män och 21 kvinnor.4 Exempel på diagnoser som 

nämndes i intervjuerna är utbrändhet, borderline, depression, kris och psykos. 

Ålder på de intervjuade varierar mellan cirka 25 och 70 år.  

Längd på erfarenhet av psykiatrisk vård varierar mellan några månader till över 20 år. 

 

Om personalen 

Det finns flera olika personalkategorier på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som 

alla träffar patienter för behandlande insatser: arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, 

sjuksköterska, sjukgymnast, skötare. För flera av de intervjuade patienterna var det 

oklart vilken yrkestitel deras huvudbehandlare har. Här kallar jag all personal för 

behandlare, undantag framgår av texten.  

 

 
4 Procentuell könsfördelning i västra Stockholms psykiatriska sektor vid samma tid 61% kvinnor och 
39% män enligt intern statistik.  
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Mötet med behandlaren 

Innan jag går över till att konkretisera de situationer/handlingar som lett till att de 

intervjuade känt sig hjälpta av behandlaren vill jag ge en bakgrund; hur det kan vara för 

de intervjuade inför kontakten med professionell vård. 

 

Inför första mötet 

När de intervjuade berättar om sin första kontakt med en mottagning beskrivs ofta en 

situation där individen inte längre ser någon annan utväg. De egna möjligheterna är för 

tillfället uttömda. I intervjuerna beskrivs rädslan för att redan ha tröttat ut, eller komma 

att trötta ut närstående, en process som kan ha pågått under lång tid före kontakten med 

psykiatrin. Situationen beskrivs som ohållbar.  

Flera av de intervjuade berättar om stor oro och vånda inför att ta kontakt med 

professionell hjälp och att de skjutit upp det in i det längsta. Självförtroendet beskrivs 

ofta vara dåligt och självbilden negativ, inte sällan förenat med skamkänslor över att 

vara i sådan psykisk obalans att professionell hjälp blivit nödvändig. Hoppet om 

förbättring är litet och vacklande och att ta kontakt med den psykiatriska mottagningen 

blir som en yttersta utväg, ett sista halmstrå. Det beskrivs som en dubbel emotionell 

stress; att ta kontakt med den psykiatriska vården ovanpå att må psykiskt dåligt. 

 

Det har varit så här under flera år… Jag har gått på samma husläkarmottagning för 

lite olika saker och jag har aldrig känt att jag kan ta upp det. Så var det en vikarie, en 

man som jag fick träffa istället för den jag träffat innan… han såg att jag inte mådde 

bra… kände mig trygg med honom och så frågade han flera gånger… Då började jag 

gråta och så berättade jag för honom att jag inte alls mådde så bra… och fick jag 

telefonnumret hit av honom. Han gav mig tiderna när jag kunde ringa. Det var 

jättejobbigt att ringa. Att må dåligt psykiskt är på något sätt förknippat med 

skamkänslor, alla fall för mig är det så, och att människor ser på det på ett helt annat 

sätt än när man har en fysisk åkomma. Fast det var jobbigt så var jag lättad och 

livrädd att jag inte skulle få någon hjälp var jag också, när jag väl hade tagit tag i det 

för jag tänkte: ”Om dom säger nej nu så orkar jag inte vända mig någon annanstans.” 
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Man söker sig inte till psykiatrin förrän man känner att det är absolut nödvändigt… 

Och går det lite längre så orkar man inte söka hjälp, för så nere var jag första gången, 

då orkade jag inte söka hjälp helt enkelt och det var ingen annan runt omkring som 

orkade ta tag i det heller. Det var först när jag hade tagit mig upp en liten bit som jag 

försökte få kontakt.  

 

I citatet ovan är det en tillfällig allmänläkare som blir den första utomstående som får 

veta något om de psykiska problemen. Däremot är det nog ingen tillfällighet att det blev 

just han. Den intervjuade berättar att hon länge velat söka hjälp men först i en situation 

där hon kände sig tillräckligt trygg och med en person som såg och tog sig tid att fråga 

efter hur hon mådde blev det möjligt: Att ta sig tid, uppmärksamma och aktivt fråga 

efter finns med i de flesta beskrivningar av hur behandlare kunnat vara till hjälp. 

 

I detta exempel var det, i likhet med flera intervjuade, den intervjuade själv som tog 

kontakt med den psykiatriska mottagningen. Dock inte när hon mådde som sämst. När 

hon hade det som svårast kom ingen kontakt till stånd, själv orkade hon inte och inte 

heller hennes närstående. Vanligt är annars att andra i personens omgivning ser till att 

vården kontaktas. När en kontakt med vården kommer till stånd, beskriver de 

intervjuade vanligen ett akut behov av hjälp. Tillgänglighet kommer att handla om när 

det är möjligt att vända sig var och till vem. Vägen till den kännedomen beskrivs kunna 

vara plågsam; att när individen mår som sämst försöka orientera sig i vårdutbudet och ta 

kontakt med främmande människor. Samtidigt uppges det vara svårt att veta vad som är 

rimligt att begära av vården och vilka rättigheter de har som patienter. Anhöriga/ 

närstående beskrivs ha en viktig funktion som ’psyk akut’ både som samtalspartner och 

för konkret hjälp för den intervjuade att komma till rätt instans vid rätt tidpunkt. 

 

Det är mest mej det beror på, jag har lite svårt att ta kontakt med folk när jag mår så 

där dåligt, det är oftast andra som tar reda på hur man mår. Det har jag alltid haft 

problem med och det har blivit förvärrat när jag mått sämre att ringa till olika… Det 

är min bror som tagit reda på det här, det är mest honom jag pratat med när det varit 
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som sämst. 

 

Ta sig tid 

Utifrån den beskrivna dubbla stressen inför kontakten med psykiatrin är det inte 

förvånande att mötet vid den första kontakten kan få stor, ibland avgörande betydelse. 

 

När jag sökte hjälp, då mådde jag otroligt dåligt och då kände jag att det skötte dom på 

ett bra sätt… Jag ringde hit och sade att jag behövde hjälp och då finns det något 

system där det sitter någon person och tar emot inkommande… [jag] fick prata med 

någon, jag vet inte ens vem det var, ganska länge och de var väldigt snabba… Hon 

hade tid att lyssna, jag pratade med henne i trekvart och sedan berättade hon kort vad 

hon nu skulle göra. Det var någon slags konferens där de presenterade olika fall, vilka 

som var mer prioriterade än andra och så. Hon tog med sig mina grejer in på den här 

konferensen där man pratade patienter sedan gick det bara några dagar så fick jag en 

tid hos en person och jag hade en tid här på mindre än en vecka. Det gick jättesnabbt. 

Jag minns att jag bad om ursäkt för att jag hade tagit så mycket tid men hon var inte av 

den åsikten att det var på det sättet utan hon bara talade om vad hon tänkte göra, vad 

som skulle hända. 

 

Citatet ger en bra illustration till de centrala faktorerna vid första kontakten: Enkel och 

snabb tillgänglighet parad med att behandlaren tar sig tid och ger tillräckligt utrymme 

för patienten att berätta om sin livssituation. Därtill ett tydligt besked om fortsättningen 

utifrån en för patienten begriplig individuell bedömning. När patienten får ta tid ges 

möjlighet till en upplevelse av att vara välkommen som person med sina problem och 

svårigheter. När personalen lyckas bibringa en välkomnande inställning kan det lägga 

en bra grund för det fortsatta samarbetet. 

 

Det är väldigt viktigt, för det är det som resten [av kontakten] kommer att bygga på; 

att man känner sig välkommen, att dom förstår en, att dom lyssnar. 
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I öppenvården är det oftast fråga om förbokade och tidsavgränsade besökstider. Här 

möts eller krockar patientens subjektiva uppfattning om tillräcklig tid med 

organisationens förbestämda ramar. Subjektivt upplevd tillräcklig tid verkar bestå dels 

av faktisk tid räknad i minuter och den tidens innehåll i form av upplevd kvalitet i mötet 

med behandlaren. Den avtalade besökstiden kan i sig innebära en trygghet; under den 

tiden får patienten ta behandlarens tid. Förutsatt att patienten också får ta behandlaren i 

anspråk, att behandlaren inte bara är fysiskt utan också mentalt närvarande under det 

tidsintervall som står till buds. Närvaro beskrivs i intervjuerna med att behandlaren är 

koncentrerad och uppmärksam samt använder besökstiden med fullt fokus på patienten. 

Att behandlaren… 

 

… inte är på väg någon annanstans… Det kan vara så i vissa möten… att man ägnar 

sig åt datorn eller någon annan pryl, massa formaliteter som skall ordnas och så.  

 

… visar lugn och ro, lyssnar på en, inte sitter och tittar på klockan, i almanackan eller 

på papper, att dom visar att dom lyssnar. För om den här personen inte är 

koncentrerad eller på något sätt inte är närvarande så, i mitt fall, får jag panik, och 

jag kan inte koppla av, jag blir stressad och jag tror att som patient så är det viktigt 

att man känner sig avstressad när man sitter där och det beror på hur man blir bemött. 

 

Det faktum att behandlare tar ansvar för att mötestiden hålls, dvs. avslutas efter de 

avtalade 45-50 minuterna kan ge upphov till blandade känslor; dels sägs det minska 

risken att “älta sönder” ett problem dels kan det kännas besvärande när patienten har 

något ytterligare viktigt att säga. Det kan också innebära en stressfaktor, en känsla av att 

behöva skynda sig även när samtalet rör ämnen där det kan ta tid att formulera sig. 

Tiden upplevs ibland för kort, det kan handla om att den intervjuade har svårt att öppna 

sig för en okänd person samtidigt som intervjupersonen menar att det är nödvändigt för  

behandlaren att få veta vissa saker t.ex. känslomässiga problem.  

 

Man sätter upp tider… och det är jättebra. Jag vet att hon har tid för mig… 
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Problemet… är tiden, när det gäller känslor så måste man prata långsamt för att man 

måste tänka mycket. Det handlar om själen, det handlar inte om saker i den 

materiella världen. 

 

När behandlarna upplevs ta sig tid kan det också handla om att behandlarna kan matcha 

tempo och rytm med patienten: 

 

Hon… forcerade mig inte utan jag fick prata i den takt jag ville. Så det har varit till 

kolossalt stor hjälp för mig. 

 

När behandlarna visar en välkomnande inställning, ger tillräckligt med tid, är 

koncentrerad och uppmärksam den stund mötet pågår och ger tydlig och begriplig 

information om vad som ska hända bidrar det till att minska stress och ångest. Det 

verkar vara något som de intervjuade, oberoende av vilket problem de sökte för, erfarit 

som hjälpande. 

 

Flera intervjuade har sökt kontakt med den psykiatriska vården utifrån ett akut behov av 

hjälp även under pågående öppenvårdskontakt. De intervjuade som då har kunnat få tag 

i sin ’ordinarie’ behandlare mellan besökstiderna anser att det varit till stor hjälp för 

dem. Flera intervjupersoner berättar om att det kan vara svårt att ta kontakt när de skulle 

behöva kontakten som bäst. De förklarar att de mår för dåligt för att orka. Det kan då 

underlätta om det är möjligt att få tag i en behandlare som är känd sedan tidigare. Att 

vara känd av behandlaren underlättar också för adekvat hjälpinsats, ibland kan det räcka 

att talas vid. Dessutom kan själva det faktum att intervjupersonen vet att möjligheten 

finns att nå sin behandlare vid behov vara hjälpsamt vid ökat dåligt mående. 

 

Nu vet jag inte hur medicinen har påverkat mig men samtalen tror jag har haft stor 

nytta för mig. För jag har inte känt mig ensam, jag har inte känt mig utelämnad, jag 

har känt att det är någon som bryr sig… Och sedan vet jag att [namn på behandlaren] 

finns, om jag skulle behöva ringa till henne och prata. Det har jag inte behövt, men 
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jag vet i alla fall att hon finns, så det tycker jag är väldigt bra. Det är en trygghet på 

något sätt att man inte är alldeles ute och svävar utan man har en fast punkt och det 

är ju faktiskt [namn på behandlaren]. 

 

Ensamhet beskrivs som viktig beståndsdel och ibland utlösande faktor för akut dåligt 

mående. Det sägs vara lätt att hamna i invanda negativa tankemönster när ingen 

utomstående ifrågasätter eller distraherar. Ensamhet verkar både kunna 

omvandlas/uttryckas i psykiska symtom men det förefaller ibland förekomma en 

’psykiatrisering’ av ensamhetsupplevelsen för att kunna ‘ta sig rätten att besvära’. 

 

Det finns också intervjuade som har speciell personal i det akut- och jourteam de vänder 

sig till: 

 

Nu finns det sådana där akutteam man kan ringa till på nätterna om man blir värre 

och så där.  

Har det hänt att du har provat det någon gång? 

Ja, oh ja, just en speciell person, [namn] som jag ringer till väldigt ofta. Han var ändå 

hemma hos mig när jag [händelse]. Så det tycker jag funkar [väldigt] bra.  

Hur kommer det sig att du ringer just till honom? 

Jag har bra kontakt med honom. Han känner mig och har varit hemma hos mig och 

det är ju så jobbigt att börja prata med någon ny person och berätta… Därför är det 

bättre att jag pratar med [namn], för jag har ju pratat med honom jättemycket. Eller 

jättemycket är väl att ta i, men ett par gånger i månaden sådär.  

På vad sätt kan han vara till hjälp för dig när du ringer? 

Vad han kan vara till hjälp är att han kan lugna ner mig lite grann när man… får sin 

ångest, då ringer man till honom och han, han känner ju mig, han vet ungefär vad han 

skall säga för att jag skall lugna ner mig, komma med lite goda råd hur jag skulle 

göra med… Ja, han hjälpte mig lite med praktiska råd på nätterna när man inte kunde 

sova och så där. Så det är en enorm trygghet att kunna ringa dom. 
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Men det framkommer också att okänd personal i kris/akut team har varit till stor hjälp. 

Vanligen beskrivs telefonkontakt som den insats de intervjuade fått och att den ofta kan 

vara tillräcklig.  

 

Man kommer fram direkt och man får hjälp och jag tycker att det är så bra. Man 

behöver inte skämmas över att man gråter eller är förbannad i telefon, dom lyssnar på 

en. Man vet inte vem det är som har jouren, men det spelar ingen roll, de är öppna 

och lyssnar… och så fort man pratar med dom så blir det vändpunkten, då blir allt 

ljusare. Antingen ger dom råd om att ta det lugnt eller vad som helst, det dom säger 

har varit till hjälp. Så jag har haft nytta av det också när jag känt att jag behöver ringa 

och måste prata med någon. Och det är så att man kan ringa som anonym eller man 

kan säga namn och i de flesta fall vill jag säga vad som skall komma fram till 

[behandlaren] och då skriver dom ner det och dom säger: ”Om du behöver så ring 

igen eller så kan vi ringa”. Så det är så att vi kommer överens om det. 

 

Att tala med någon behandlare, om än obekant, kan ge lättnad. Det är oftast inte 

rådet/åtgärden som upplevts mest betydelsefull utan den mänskliga kontakten beskrivs 

som utslagsgivande.  

 

För flera intervjuade är självbestämmandet viktigt; att i sista hand själv avgöra vad som 

är bäst att göra även i en akut situation. Det kan handla om att få rådet i telefonkontakt 

att åka in till den psykiatriska akutmottagningen utan att göra det. Det räckte med 

samtalet. Rådet förefaller fungera som en bekräftelse på att de upplevda problemen 

verkligen är svåra och bidrar till att ge lättnad. 

 

Finnas kvar 

 

Dom känner ju till min situation ganska bra, så då behöver jag inte hålla på att 

förklara så mycket när det har hänt något. Det känns bra att ha [kontakten] kvar om 

det skulle hända något. Som sagt, nu stabiliseras det men jag tycker det är skönt att 
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ha kvar personer som jag känner, då slipper man hålla på att förklara så mycket. 

 

Att ta sig tid/få tid är också kopplat till kontinuitet. Att ha lärt känna och vara känd av 

behandlaren framhålls som mycket betydelsefullt för att behandlaren ska kunna vara till 

hjälp. Tiden är också för de flesta en nödvändig grund för att låta tillit till behandlaren 

växa fram. Den okände i sin yrkesroll kan alltmer träda fram som en person att ha 

förtroende för och lita på. Processen att lära känna behandlaren och bli känd av denne, 

att bygga ett förtroende och våga lita på behandlaren beskrivs som en stor och 

energikrävande känslomässig investering som tar tid. Att behandlaren tar sig tid med 

patienten och att relationen får tid att utvecklas till en upplevelse av stöd och hjälp där 

behandlaren lär känna patienten som person över flera olika faser kan vara nödvändiga 

ingredienser för att de intervjuade ska erfara behandlaren som hjälpande.  

 

Det är viktigt att man får samma person och inte byta. Nu har jag träffat henne i 

princip en gång i veckan i nästan ett år och det är fortfarande saker som jag inte har 

klarat… Det är först de senaste gångerna som vi har träffat varandra som jag har 

kunnat klara av att berätta vissa saker som jag tycker är jättejobbiga. För det tar lång 

tid innan man får ett sånt förtroende och lär sig, i synnerhet om man är som mig 

ganska inbunden, att våga öppna sig så mycket. Det dröjde ett tag för henne också 

innan hon förstod… det var en gång när jag var här som hon sade att hon tyckte att 

hon hade fått en helt annan bild av mig och hon sade att hon tyckte att hon nu 

började förstå… 

 

Endast i de fall där patienten känt sig dåligt bemött av behandlaren uppges personbyte 

vara av godo. Flera beskriver stor ångest inför att ta kontakt med en psykiatrisk 

mottagning, som jag tidigare nämnt och det beskrivs som en nödlösning i allra sista 

hand. Ovanpå de svårigheter som är anledning till att personen tar kontakt kommer oron 

över hur själva kontakten ska avlöpa. En oro som verkar återuppväckas inför varje byte 

av behandlare. 

 



   23

Det som varit bra här är att [namn på behandlaren], som jag går hos, har gjort ett 

undantag för det här skulle vara någon slags sluss eller vad man skall säga. Jag hade 

panik i början för hon ville skicka iväg mig till något annat men jag var livrädd för 

att byta, det skulle kännas jättebesvärligt att börja öppna mig för ytterligare en person 

men hon har gjort något special så jag har gått här snart ett år nu och kommit i 

princip en gång i veckan. Det har nog varit viktigt för mig att jag fick någon 

personlig lösning för mig, jag tror inte att jag skulle ha orkat att ta mig till ytterligare 

ett ställe. Så det måste jag ge som en kritik här, när man går så här, det är tänkt att 

man skall gå ett par gånger eller under någon månad: Mår man dåligt och har sökt 

hjälp så vill man inte bli ivägslussad för då har man tagit så mycket kraft redan till att 

ta mod till sig och söka hjälp. Då behöver man få det på första stället. Det är 

jättetungt att söka hjälp. Jag hade tänkt på det i massor av år. Nu har ju jag haft turen 

att slippa bli ivägslussad men jag tror inte, när jag inte får gå kvar här längre, att jag 

kommer att söka mig någon annanstans utan kommer att försöka bita mig kvar här så 

länge det går.  

 

När behandlaren finns kvar kan patientens syn på sin behandlare utvecklas: 

 

I början så var det lite på gränsen, då visste jag inte riktigt vad jag tyckte men sedan 

har det blivit bättre och bättre, man bygger väl upp något slags förtroende. 

 

En betydelsefull, om än svårfångad aspekt av tid, kan beskrivas som ’timing’; att den 

inre beredskapen att ta emot hjälp sammanfaller med de yttre betingelserna, att 

individen möter rätt person/handling vid rätt tidpunkt. Ett visst mått av tillfälligheter 

och ’lyckliga omständigheter’ bortom kontroll och planering är en del av ’timingen’ 

men sannolikheten för ’vältimade’ handlingar av behandlarna ökar i takt med att 

patienten blir känd som en person. 

 

Det handlar tror jag att man själv också växer i saker och ting, att man mognar, man 

ser möjligheterna. Att man vågar släppa in folk på ens djupa grejer liksom, kanske.  
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Och det har tagit lång tid. Jag tycker att hon kommit in med sina åsikter på rätt 

ställen för hade hon sagt det precis i början så tror jag inte att jag hade kunnat ta det 

till mig. Så jag tycker att hon har känt av bra vad hon skall säga och inte. 

 

Vad som upplevs som lagom tidsintervall och tid för behandlingskontakten varierar 

stort. Det väsentliga här verkar inte vara tidsintervallet i sig utan hur väl de intervjuade 

känner sig sedda i sitt behov av mötestid. Att bedömningen görs utifrån den enskilda 

individen och inte av organisatoriska skäl och att behandlaren förklarar sina skäl och är 

beredd att förhandla. Det viktiga verkar inte vara att patienten får igenom sin önskan 

utan hur patienten blir mött, hur begripligt behandlaren kan göra sitt övervägande och 

att det grundar sig i en bedömning utifrån den unika patienten. 

 

Det här har varit som ett orosmoment för mig hela tiden att jag inte skall få gå kvar, 

så jag har pratat oavbrutet hela tiden för att inte hon skall få chans att säga: ”Nu har 

vi två gånger kvar”. Jag har verkligen undvikit den här frågan. 

 

Oron över att kontakten ska upphöra kan som i exemplet ovan utgöra en påtaglig 

stressfaktor när de intervjuade funnit en kontakt som upplevs hjälpande. Motsatsen 

finns också: Några intervjuade nämner att det varit en fördel att veta att kontakten med 

behandlaren inte ska pågå i all oändlighet utan är tidsbegränsad. I tidsbegränsningen 

verkar då kunna följa att syftet med kontakten hålls levande. Tidsbegränsningen uppges 

kunna innebära att patienten uppmuntras att aktivt fundera över hur kontakten med 

behandlaren ska tas tillvara och till ett eget ansvar för förbättring och hantering av 

problem. Tidsbegränsningen uppges kunna stödja och uppmuntra patientens tilltro till 

sin egen förmåga, målet att patienten ska klara sig själv görs tydligt. Och än en gång 

påpekas vikten av individualisering; att tidsbegränsningen baseras på den unika 

individen. Därtill påpekas vikten av att en sådan överenskommelse kan omförhandlas 

om patientens situation så kräver.  
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Behovet och/eller önskemålet om kontaktens frekvens uppges kunna förändras över tid 

beroende på mående, andra stödfaktorer och egna hanteringssätt. Det beskrivs som en 

kunskapsprocess; att som patient lära sig hur länge och hur ofta som är bäst för en själv. 

I detta sammanhang talas också om att prova sig fram för att hitta sin egen väg. Tidens 

gång i patientskap alstrar en kunskapsprocess. Inte bara om de intervjuade själva, deras 

problem och hjälpande faktorer utan även om psykiatrin; vad vården har att erbjuda och 

vad som är möjligt att förvänta sig/kräva som patient. För somliga kan det till slut eller i 

vissa perioder räcka med att de vet till vem de kan vända sig vid behov.  

 

Oftast i början när jag träffade [behandlaren] så sade vi oftast ”vi bestämmer ny tid 

till nästa gång” men sedan har det gått väldigt långt mellan gångerna och ibland har 

det räckt med ett telefonsamtal, man har pratat några minuter och då behövde jag inte 

komma hit ens, bara prata i telefon… En liten trygghet att ha det, när man haft massa 

frågor inför framtiden ”tänk om jag blir så här igen och ramlar ner och blir 

deprimerad” då säger dom: ”Då kan du ringa oss igen, ring mottagningen” och det 

har känts skönt. Man kan ta initiativ att höra av sig om man känner att man behöver 

gå hit. 

 

Gensvar 

Att tala med någon har varit viktigt för intervjupersonerna. Samtalet i sig upplevs vara 

till hjälp. Men samtalet beskrivs aldrig isolerat från samtalspartnern. I intervjuerna 

framstår mötet och samspelet med behandlaren som bland de viktigaste hjälpande 

faktorerna i psykiatrisk vård. När det fungerar beskrivs det som otvetydigt hjälpande 

och ofta avgörande för upplevelsen att ha blivit hjälpt. En mycket ofta återkommande 

förklaring till att en kontakt med en behandlare varit till hjälp är ’personkemi stämde’ 

och det beskrivs ofta som någonting som uppstår tämligen omedelbart i kontakten. Brist 

på ’personkemi’ uppges kunna vara ett skäl att avbryta kontakten och om det var en 

förstagångskontakt göra det svårt för patienten att ta en förnyad kontakt. 

 

Men jag tror att det har med personen att göra också, inte bara vad hon har för yrke, 



   26

för jag tror att det har otroligt mycket med personkemi att göra och för mig så känns 

det som att hon bryr sig om mig på ett ärligt sätt. Hur det är med det vet jag inte, men 

för mig är den känslan viktig, att det på något sätt känns ärligt. Åtminstone får hon 

mig att tro att hon bryr sig om hur det går för mig.  

 

Förnimmelsen att behandlaren ’bryr sig om’ är en lika vanlig förklaring till varför 

behandlare är till hjälp. De intervjuade lägger stor vikt vid att dessa känslor uppkommer 

tillsammans med behandlaren och de utgör en mycket väsentlig beståndsdel i vad som 

upplevs hjälpande. Upplevelsen av ’personkemi’ förefaller vara densamma i vårdmöten 

som i alla typer av mellanmänskliga möten; någon form av attraktion och emotionell 

samstämmighet. Hur svårt det än är att reda ut orsaken till upplevelsen av ’personkemi’ 

eller att behandlaren bryr sig om så uppstår dessa emotioner inte i ett vakuum utan i en 

social samspelssituation. För de intervjuades upplevelse av att behandlaren lyssnar, 

förstår, är intresserad och bryr sig om behövs någon form av märkbar och begriplig 

reaktion av behandlaren. Att känna sig lyssnad på är något mycket centralt i dessa 

intervjuer. Personal som lyssnar upplevs hjälpande. Men personals lyssnande är 

definitivt inget passivt tillstånd. Den goda lyssnaren, som den beskrivs, är responsiv; en 

aktiv person som ställer frågor och kommer med kommentarer. Någon att tala med. 

Någon som är intresserad och vill veta mer. Behandlarens gensvar eller brist på gensvar 

framstår som en grundbult för de intervjuades upplevelse av om behandlaren varit till 

hjälp eller ej. Det är i gensvaret som patienten bedömer i vilken grad behandlaren 

lyssnat, förstått, är intresserad och bryr sig om. Behandlaren blir synlig i gensvaret och 

framstår som något mer än sin yrkesidentitet; en levande person. Behandlare som inte 

upplevs ge gensvar utmålas konsekvent som icke-hjälpande och uppges kunna vara 

orsak till att patienten avbryter kontakt och drar sig för att återkomma. Behandlarens 

gensvar behöver vara tydligt och begripligt, både till mening och till form: Patienten 

behöver ges möjlighet att förstå behandlaren likväl som bli klar över vad behandlaren 

förstått. När de intervjuade beskriver vad som lett till att de känt sig förstådda 

framträder en process av fortlöpande avstämning mellan behandlare och patient där de 

båda försäkrar sig om att den andre förstått vad den ene velat förmedla. 
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Hur gensvaret förmedlas är nästa steg i patientens bedömning av behandlaren. 

Den personalen som beskrivs hjälpande sägs uppträda vänligt, sakligt, är snäll, trevlig, 

har tålamod, är serviceinriktad, vill hjälpa till osv. Detta är ett av de områden där vikten 

av behandlarnas professionalitet framhålls, där de tydligt skiljer sig från närstående och 

andra medmänniskor. Vänligheten och tålamodet tar inte slut och kräver inget i retur.  

 

[Hjälpande behandlare] blir inte aggressiva tillbaka när jag blivit aggressiv utan dom 

har varit saktmodiga och vänliga, eller vad jag skall säga. 

 

En annan aspekt av professionalitet i intervjuerna handlar om behandlarens förmåga att 

avpassa och avväga gensvaret till individen. 

 

[Jag] vill bli [få]bekräftat att [behandlarna] lyssnar på mig och det är genom frågorna 

man märker det, vad de ställer för fråga när du sagt något [och genom att] ställa dom 

frågorna som är passande för just den här personen och situationen… Det är det som 

är länken mellan patienten och kontaktpersonen, att dom har kontakt med varandra.  

 

I citatet ovan görs en anmärkning som återkommer i flertalet intervjuer likväl som i en 

mångfald beskrivna situationer: Behandlarens anpassning/ ’matchning’ till situation och 

person. Hur väl behandlaren klarar att hantera att den enskilda patientens symtom kan 

vara generella men patienten som person alltid är unik. De intervjuade som känt sig 

bemötta utifrån ett standardförfarande, som en i mängden, uppger det samfällt som icke-

hjälpande. Och tvärt om, de som erfarit att de setts som en individ, ensam i sitt slag och 

som något mer än patient med vissa symtom, beskriver detta som hjälpande. Ytterligare 

en aspekt av professionalitet tas ofta förgiven; behandlarnas kunnighet. Men för att 

yrkeskunnandet ska upplevas hjälpsamt behöver det kombineras med acceptans och 

respekt för patientens kunskapsområde, där behandlaren tillför sin kunskap utan att 

undervärdera patientens. Patienten bedömer behandlarens förmåga att ta till sig 

patientens kompetens genom gensvaret. Återigen behöver behandlaren klara 

avvägningen mellan patienten som hjälpbehövande med svårigheter där de egna 



   28

strategierna befunnits ohållbara och patienten som en kapabel person med kompetens 

nödvändig att ta tillvara. När behandlaren förmår ’matcha’ individen kan det ge en  

upplevelse av att de båda arbetar tillsammans för att försöka lösa problemet. 

 

Jag tycker att det är bra att sitta och prata med en person som har studerat och 

utbildat sig så att vi kommer fram till en lösning tillsammans. Inte bara jag själv, för 

jag vet inte om jag gör rätt. 

 

Jag vill inte bli tillrättavisad, jag vill inte bli behandlad som att jag skall ha någon 

som skall styra mig för jag vill inte bli styrd och det gör inte [namn på behandlaren]. 

Hon talar inte om att: ”Nu skall du göra så och så”, nej, jag får vara mig själv och jag 

är den jag är och hon tycker väl att jag är så pass att jag kan veta vad jag kan göra 

själv. Däremot så kan vi diskutera saker och ting, det kan vi göra, men ingenting som 

hon bestämmer över hur jag skall göra.  

 

Men lyssnande har också en passiv komponent - att behandlaren tar emot det som 

patienten vill berätta och avbörda sig: 

 

… som en slasktratt, henne kunde jag säga allt till  

 

Att ’få lasta av sig’ är en vanlig beskrivning; att ha berättat för någon som lyssnar 

uppges i sig vara hjälpande. Att komma till samtalet upprörd och fylld av frågor och 

funderingar och gå därifrån lugnare om än med frågorna kvar är ett vanligt scenario. 

 

Man får ösa ur sig, det är jätteskönt, hon lyssnar. Även om hon inte säger så mycket 

alla gånger. I början så tänkte jag: ”Dom säger inte så mycket”, speciellt doktorn, 

men det kändes skönt att sitta där, det lättar upp trycket på hjärtat när man mår dåligt. 
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Komma ihåg 

Ett gott minne framstår som en betydelsefull egenskap hos personal; att behandlaren 

kommer ihåg vad patienten berättat - och visar det. När patienten uppfattar att 

behandlaren minns kan det fungera som kvitto på att behandlaren har lyssnat och på 

behandlarens intresse. Det kan även uppfattas som att behandlaren anser patienten och 

patientens berättelse som viktiga. Behandlarens förmedlade goda minne verkar 

därigenom kunna få en positiv inverkan på ett vacklande egenvärde. 

 

Att vara ihågkommen både som person och med sin berättelse kopplas ihop med 

trygghet. Det kan vara en trygghet i sig att känna igen och vara igenkänd, det kan 

underlätta att ta kontakt vid behov men också ge en möjlighet att kunna gå direkt till 

kärnan i det aktuella problemet utan att behöva sätta behandlaren in i sammanhanget 

först. Den gemensamma tiden kan ägnas åt att låta ett visst specifikt problem vara i 

brännpunkten och ges stort utrymme. 

 

Det var henne jag hade pratat med i telefon [vid första kontakten] och hon kom ihåg 

mig. Hon kom ihåg att hon hade pratat med mig i telefon så då tror jag att hon fick 

mitt förtroende på något sätt. Att även om det är en stor organisation att hon faktiskt 

kom ihåg mig och hade tänkt på det. Jag kan inte riktigt beskriva det men det kändes 

tryggt på något sätt; att hon faktiskt kom ihåg hur dåligt jag mådde när jag ringde 

hit… Sedan är hon väldigt duktig för hon kommer ihåg allt man har berättat och det 

tycker jag är helt fantastiskt för hon sitter säkert och pratar med hur många 

människor som helst, att hon kan hålla isär personer som finns runt omkring mig. 

Hon vet vilka dom är så att jag inte behöver förklara utan hon vet vilka dom är och 

kan fråga också. Så det tycker jag också är viktigt att man känner att hon verkligen 

har lyssnat och kommer ihåg… det mest påtagliga är… att få känna att mina problem 

är viktiga, dom är så viktiga så att hon tycker det är viktigt att hon kommer ihåg vad 

jag berättar för att kunna hjälpa mig vidare.  

 

En engagerad terapeut eller psykolog kommer ju ihåg, det är det som är lite poängen 
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att du inte skall behöva berätta allting om och om igen. Det är viktigt för mig i alla 

fall, att den jag anförtror mig åt kommer ihåg det som händer för mig så att jag inte 

måste beskriva personer igen. I mitt fall är det så att jag har många människor runt 

omkring mig som jag funderar på och det blir ganska jobbigt att hålla på och 

presentera dom varje gång, men den förmågan har hon haft och det är viktigt. Men 

det kan jag naturligtvis inte veta efter första eller andra mötet, men efter tredje-fjärde 

mötet så känner jag det. 

 

Att behandlaren minns och förmedlar att hon/han kommer ihåg vad de pratat om förra 

gången och vad patienten tidigare berättat om sitt liv ses som ett viktiga tecken på att 

behandlaren lyssnar och engagerar sig.  

Det är någon som bekymrar sig och som bryr sig och det betyder mycket. 

Hur kan hon visa att hon bryr sig? 

Att hon frågar och kommer ihåg vad jag sagt förut, kanske inte just om mina 

psykiska besvär, men om världen omkring mig och sånt där… Det är sånt där som 

känns även om det inte är direkt uttalat. 

 

Ytterligare en aspekt av minne är att behandlaren kan erinra sig den gemensamma 

historien, hur det var i början av kontakten och vad behandlaren uppfattar som 

förändrats under kontaktens gång. En påminnelse och en uppmärksamhet på vad 

patienten kanske inte märker så tydligt själv. Att återaktualisera den gemensamma 

historien med patienten och jämföra med nuet förefaller också leda till en upplevelse av 

att ha blivit sedd. Behandlaren kan över tid fungera som ett bekräftande vittne som 

hjälper individen att notera, framförallt, framsteg. 

 

Hon känner mig och har ibland valt att jag återblickar, påmint mig om hur jag 

uppfattade vissa saker då och hur jag uppfattar det nu. Det är det som är helheten, 

trygghet på något sätt… Det är klart att det hjälper för det är ett sätt att utvecklas på, 

och jag kan se att jag har utvecklats och det är det som är syftet med dom här 

mötena; att jag skall utvecklas och komma vidare. 
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Det lilla extra 

Upplevelsen av att personalen är engagerad och bryr sig om handlar ofta om att 

personalen gjort något extra, något utöver vad patienten förväntat sig eller ansett rimligt 

att begära. Den typen av rambrott beskrivs uteslutande som hjälpande. Det har lett till 

att patienten känt sig sedd, betydelsefull och inte bara som en i mängden.  

 

Hur jag känner att det känns som hon bryr sig ärligt? Det var en gång när jag blev 

sådär jätteledsen… då satt vi kvar mycket längre, då satt vi kvar kanske en och en 

halv timme och då sade hon att hon ville att jag skulle sitta kvar för att det var så bra 

att hon började förstå så mycket just då, så hon ville inte sluta eftersom hon inte hade 

någon patient som kom efteråt, när hon tyckte att vi kommit igång så bra. Och jag 

tror att när man inte mår bra så har man ett sånt behov av att få känna sig på något 

sätt uppmärksammad och viktig och att ens problem är viktiga på något sätt. 

 

Ofta handlar det om till synes små och vardagliga handlingar men med stort 

symbolvärde. Det kan vara att behandlaren tänkt på patienten i något visst sammanhang 

mellan mötestillfällena och nämner det. Det kan vara en kram när kontakten avslutas. 

Att få gå kvar på en mottagning där patienten varit nöjd med kontakten trots 

organisationsförändringar eller byte av bostadsort. Behandlaren kan ha ringt hem när 

patienten uteblivit eller på annat sätt visat sig bekymrad när patienten haft svårigheter. 

Men också något så enkelt som att behandlaren ringt upp när patienten lämnat 

telefonmeddelande: En till synes mycket självklar handling, att behandlaren ringer 

tillbaka när patienten ringt för att söka behandlaren, beskrivs som ett uttryck för att 

behandlaren ser och bryr sig om patienten samt ökar både trygghet och tillit i kontakten. 

 

Något som jag har märkt är att hon har brytt sig lite extra, ringt och frågat hur jag 

mår, ”Hur går det för dig?”, ”Vi saknar dig här”. Jag har känt mig behövd av 

henne… Det är något som jag tycker har varit positivt. 

 

Genom att bry sig. [Namn] har väl ringt hem till mig någon dag när jag inte har 
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kommit och så där. Varit lite orolig nu när jag har haft lite annat strul och så där. 

 

Som en vän 

 

Det är bra för det känns som att jag har en kompis. Vi pratar och kan lösa saker ihop.  

 

Ofta görs jämförelser mellan den relation patienten har till sin behandlare och den till 

vänner. Detta gäller behandlare som patienten har förtroende för som upplevs 

engagerade, intresserade och bryr sig om. En sådan behandlare upplevs som en person 

som står patienten nära trots att behandlaren inte deltar i patientens liv. Och just det 

sistnämnda uppges som en fördel. Behandlaren beskrivs som objektiv/neutral genom att 

inte ha egna förbindelser eller förpliktelser med personer i patientens omgivning och har 

dessutom tystnadsplikt. En ömsesidighet i kontakten där patient-behandlarrelationen 

kompletteras med en mer jämlik person till person relation kan få stor betydelse för 

individen. Det kan leda till en mer realistisk syn på behandlaren. Men också inverka på 

självkänslan, en erfarenhet av att vara värd att i behandlarens ögon avancera från att 

vara endast patient till en hel person. En stunds positionsbyte; att patienten har något att 

lära behandlaren och någon gång få vara experten kan få stor betydelse. Återigen 

förutsatt att behandlaren visar att patientens kunskap var viktig för behandlaren. Det kan 

handla om korta ögonblick, ett spontant “Det där ska jag komma ihåg” som tolkas som 

ett tecken på att patienten har värde i behandlarens ögon. 

 

Jag känner ibland att det blir precis tvärt om, att vi sitter och pratar med varandra 

som om vi var kompisar. Att vi inte sitter i något terapisamtal utan sitter och pratar 

med varandra som om vi hade känt varandra i 5-10 år. ”Vad skall du göra i helgen?”, 

typ så… Det har gjort att jag får en distans till mig själv också, inte bara massor av 

gräva, gräva, utan se framåt, ta det som har varit som något positivt och försöka se 

det så och använda det till något positivt framåt… Hon är väldigt öppen… ja, jag vet 

mycket om henne också. Hon är intresserad av matlagning, hur hon lagar mat, 

berättar om recept. Jag tycker också om mat, matlagning. Jag är duktig på det… Så 
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att vi har vissa gemensamma nämnare, hon tycker det är kul med kläder, det tycker 

jag också.  

 

Denna relativa jämlikhet mellan behandlare och patient beskrivs som hjälpande men har 

en gräns: Fokuseringen bör, enligt flera intervjuade, vara på patienten och på dennes 

problem utan att patienten behöver intressera sig behandlarens problem. 

 

[Kontakten] ger mig trygghet… jag vet att jag har en läkare jag kan lita på. Skulle jag 

fått vem som helst så skulle jag inte alls ha varit nöjd… Han är mänsklig… Han bryr 

sig om patienten och han ser till patientens bästa och han håller inte på och pratar om 

sitt eget. 

 

Det är skönt att ha någon som lyssnar och att man helt själviskt bara kan mala på om 

sig själv, så är det nog också. Om man pratar med en kompis eller med mamma så 

växlar man mellan att fråga: ”Hur är det med dig? Hur går det med det och det?”, 

men det behöver jag aldrig göra här. 

 

Så småningom kan det växa fram en trygghet i att det är möjligt att tala med 

behandlaren om sina tillkortakommanden utan att riskera att bli vare sig förlöjligad eller 

förmanad. Ännu en skillnad är att behandlaren tar ansvar för hur länge de talar med 

varandra om problemen till skillnad mot en privat vän där probleminriktade samtal 

uppges kunna bli alltför långa. Å andra sidan kan, som vi tidigare sett, 

behandlarsamtalen bli för korta. En viktig åtskillnad görs i fråga om kunnighet, 

behandlares råd eller förslag sägs kunna få ett större värde utifrån patientens 

förväntningar på personalens kunskap. Behandlare uppges också besitta ett större 

tålamod och förväntas kunna bli belastade med problem i högre grad än närstående. 

 

Man kan inte prata med andra människor om sådana här problem… Vill inte lägga 

på andra människor sådant här. Så det är skönt att ha någon som har ett yrke att 

lyssna. 



   34

Myndighetsutövning 

I behandlarens yrkesutövning kan ingå myndighetsutövning direkt eller indirekt: Ett 

läkarintyg kan utgöra ett ’sesam öppna dig’ till livets fundament som i sin tur kan utgöra 

en förutsättning för att behandlingen ska kunna vara till hjälp. Psykiatrin uppges kunna 

få stor betydelse för intervjupersonerna genom olika former av remisser och intyg: Att 

få ekonomisk trygghet genom sjukbidrag eller förtidspension, ett ordnat boende och 

kanske någon form av sysselsättning i en avpassad miljö kan vara avgörande 

hjälpfaktorer. Återigen verkar det vara av betydelse hur väl behandlare och patient 

lyckats komma överens om vilka problem det är som ska behandlas. Vikten av 

säkerställd försörjning och egen lägenhet betonas med stor emfas i flera intervjuer. 

De intervjuade beskriver att den huvudsakliga diskussionen och det praktiska 

handhavandet kring sjukskrivning och andra intyg i huvudsak försiggår mellan 

patienten och den vanliga behandlaren som även ofta är patientens samtalskontakt. De 

intervjuade är medvetna om att den formella makten över intyget ligger hos läkaren men 

beskriver en vardagspraxis där behandlaren förmedlar innehållet i patientens och 

behandlarens resonemang. Vid enstaka tillfällen träffar patienten läkaren direkt och 

kontakten är då förmedlad genom behandlaren. Flera av intygen utgör endast 

beslutsunderlag där andra myndigheter har att fatta beslutet om förmånen ska beviljas 

eller ej till exempel försäkringskassa, socialtjänst eller bostadsförmedling. Dock 

framstår läkaren i intervjuerna tillsammans med behandlaren som den egentliga 

beslutsfattaren utifrån att utan dokumenterat läkarstöd uppges möjligheten till 

samhällsstöd som obefintlig och utan behandlarens stöd inget läkarintyg. Det påpekas 

att det kan medföra en besvärande och svårhanterad belägenhet för patienten att upprätta 

en förtroendefull relation till den person som i praktiken har stor makt över ens 

försörjning. 

 

Det är jobbigt att gå i terapi hos den som sköter ens ekonomi. 
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Medicinerna 

Hur intervjupersonerna ser på farmakologisk behandling varierar stort. När farmaka 

upplevs hjälpande beskrivs den i det närmaste undantagslöst som en faktor av flera som 

varit till hjälp. Andra medverkande faktorer som nämns är närstående, behandlare, 

sysselsättning men kanske framförallt den egna kampen för att må bättre. Hjälpande 

faktorer utanför den psykiatrisk vården har inte närmare undersökts men flera 

intervjuade har tagit upp det ändå. Vanligt är att de intervjuade har svårt att urskilja i 

vilken utsträckning medicin har någon verkan, kanske framförallt bland dem som 

medicinerat under lång tid. Medicinen sägs ibland kunna hålla de värsta symtomen i 

schack så att det blir möjligt att ta itu med problemen. En vanlig fundering gäller 

’placeboeffekt’. 

 

Så jag tror att det är en kombination av att få prata och att jag tar dom här tabletterna. 

Om jag hamnar i en svacka så blir den inte så djup. Men jag tror nästan att samtalen 

har varit viktigare för mig, sedan tror jag att det kan vara lika psykologiskt att jag tar 

någonting som att det hjälper rent medicinskt.  

 

Jag har provat väldigt många tabletter… och jag vet egentligen inte om jag har haft 

hjälp av dom. Det är svårt att veta när det där går bort av sig självt eller om det 

hjälper. Men jag tror inte att jag på alla de här åren har varit utan medicin. 

 

En grupp är uttalat negativa till psykofarmaka och vill i det längsta pröva utan. Det kan 

vara av principiella skäl, en allmän tveksamhet att ’manipulera hjärnan’, ett 

ifrågasättande av värdet med biologisk påverkan av besvär som hänförs till en själslig 

sfär och/eller oro för oönskade bieffekter. 

 

Första gången jag träffade en läkare här så var det mycket värre än nu och hon sade 

till mig att jag kanske borde ha någon medicin men jag ville inte det, för man blir 

beroende och jag vill inte bli det. Sedan blir man tjock och nervös, karaktären ändrar 

sig mycket tycker jag… Jag tror inte att mediciner hjälper, det är jag som måste 
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kämpa och det är jag som måste ta reda på varför jag blir arg eller ledsen eller 

deprimerad, det måste jag ta reda på själv. Kanske kommer medicinen att hjälpa mig 

men det blir ingen lösning för jag kommer att gå i samma tankar alla fall. 

 

Det tycks vara vanligt att behandlare, inte bara läkare, rekommenderar medicinering och 

att patienten accepterar förslaget. Det betyder däremot inte att patienten kommer att ta 

medicinen på föreskrivet sätt. Det finns ett flertal exempel på att de intervjuade fattar 

det slutgiltiga beslutet själva om att ta eller inte ta rekommenderad medicin och i vilken 

dos.  

 

Det enda jag tyckte då var att den här medicinen jag stod på var jättebra, men å andra 

sidan blir jag väldigt okoncentrerad av min medicin, blir täppt i näsan av den , det 

låter alltid som jag är väldigt förkyld och massa andra biverkningar …Jag pratade 

med min läkare häromdagen och han sade: ”Med tanke på dom biverkningar som du 

har nu så tar vi bort en tablett här över helgen” och då blev jag jätteledsen och tänkte: 

”Det kommer aldrig att gå och jag har ingen läkare, undersköterska eller kurator att 

prata med över helgen heller”, så jag tänkte att jag fortsätter alla fall och den värsta 

biverkningen den försvann alla fall, fast jag fortsatte med 3 tabletter om dagen och 

det var jag jätteglad över. Så jag hoppas att det skall fortsätta likadant. 

 

Det finns de som varit mycket skeptiska till medicinering men varit beredda göra ett 

försök och som tycker sig blivit hjälpta av det första preparat de prövat. Tveksamheten 

verkar dock ha kvarstått och så snart de känt sig stabila har de velat sluta. Andra har 

provat flera preparat innan de funnit något som varit till hjälp. Det finns också dom som 

anser att medicin på ett mycket påtagligt sätt förbättrat deras psykiska mående. Vanligt 

är att ’för säkerhets skull’ fortsätta sin medicinering.  

 

Egentligen skulle jag vilja ta bort medicinen men jag vågar inte, inte just nu alla fall 

men kanske om några år. Det där med att bli sjuk är som en fasansfull… 
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Av dem som inte märkt någon effekt och ej heller några besvärande biverkningar finns 

det intervjuade som fortsätter medicinera utifrån att de en gång uppfattat sig uppmanade 

och inväntar en anmodan till förändring. 

 

När jag var på [psykiatrisk slutenvårdsavdelning] så fick jag medicin… jag vet inte 

vad det är. Men en gång skulle jag ta med mig medicinen, och då hade jag en läkare 

här [i öppenvården] som tittade på medicinerna och tydligen är de bra för det är 

ingen som har ändrat på dom… Nu vet jag inte hur medicinen har påverkat mig men 

samtalen tror jag har haft stor nytta för mig. För jag har inte känt mig ensam, jag har 

inte känt mig utelämnad, jag har känt att det är någon som bryr sig. 

 

Att hellre prova naturpreparat förekommer också. För de allra flesta innebär 

medicinering både ambivalens och oro. Det vanligaste problemet som nämns är besvär 

av, eller rädsla för, biverkningar.  

 

Har du haft någon hjälp av [medicin]? 

Nej, jag tycker att jag har blivit tröttare då, sexlusten och allt det där har försvunnit 

och man har blivit som ett paket, sov jättelänge på dagarna, man orkar ingenting… 

Det funkade inte alls, jag blev jättetrött, ledsen och deprimerad. Jag blev 

jättedeprimerad och då insåg jag att det kanske inte var medicin som jag behövde. 

 

Berättelser om hur medicinens upplevda verkan förändrats över tid är vanliga. Ofta görs 

en distinktion mellan medicinering i akut fas då medicin ofta beskrivs som hjälpsam och 

eventuella biverkningar är underordnade lättnaden av symtomminskning och i efterfas 

då medicin blir en mer komplex fråga för de intervjuade. 

 

Jag käkar dom där lyckopillrena, men dom har jag slutat med nu successivt och nu 

börjar man faktiskt må bättre, konstigt nog. 

Du tyckte att du hade någon hjälp av dom? 

Ja, just det, i början ja, men inte sen. Då blev livet som ett stort svart streck. Du går 
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som en zombie, du är inte glad, du är inte ledsen, du är inte, ja, du har inga 

sexkänslor, du har inga känslor alls, det existerar inte, känslorna, bom säger det. Du 

har ingen kontakt med dig själv, du är som en levande zombie. Samma humör exakt 

hela tiden och det är inget skönt. Jag måste kunna bli ledsen och så där. 

 

Det påpekas i flera intervjuer vikten av uppföljning/utvärdering av medicineringsförsök 

tillsammans med behandlaren. I detta sammanhang påpekas att det kan vara svårt att 

själv klara att värdera medicineringen, dels av brist på kunskap dels fram för allt i akut 

läge, då patienten är upptagen av många andra problem. 

 

Neuroleptika intar en särställning. För somliga intervjuade framstår tvehågsenheten, 

rädslan och olusten i sådan omfattning att den verkar kunna bli ett psykiskt problem i 

sig. Mycket tid och energi går åt till att grubbla över risker med att fortsätta medicinera 

och risker med att upphöra medicineringen. En av de intervjuade får illustrera hur 

övervägandena kan te sig.  

 

Det är klart att medicinen är till hjälp när man är psykotisk, när man är svårt sjuk. 

Men ibland har jag undrat när jag blivit frisk, om jag behöver medicinen då. Men då 

säger [läkarna] att det är något genetiskt, att det kan vara ämnen som fattas i hjärnan 

och som gör att man behöver medicinen. Men det jobbigaste har varit när man fått 

biverkningar av medicinen...Det blev någon störning och det där har aldrig gått bort 

riktigt. Så ibland kan man få men av medicinerna tror jag. Det hävdar ju läkarna att 

man inte kan få men vi [familjen] har varit lite skeptiska… Men det är klart, man 

behöver [medicinerna], särskilt när man är sjuk, kanske senare också. Ja, jag vet inte, 

det är möjligt att man behöver dom. Men det här med att man skall ha medicinen 

hela livet, där kan jag också ibland känna mig lite undrande, för jag tycker att man 

borde få pröva och sluta. Det finns ju dom som kan få vara medicinfria, om man 

kräver det. Men det är väl lite det att jag känner mig osäker själv, osäker på om jag 

behöver mediciner eller inte. Just nu har jag mediciner och då måste jag säga det att 

den medicin jag har nu den är ovanligt bra. Jag hade tidigare [preparatnamn] och det 
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var väldigt mycket biverkningar så att jag skakade, och i början när jag hade väldigt 

mycket fick jag rubbningar i synen, det hoppade och blev dubbelseende, men den 

medicinen fick jag sluta med. Nu har jag [preparatnamn] och den tycker jag är 

väldigt bra, det är väl den bästa medicin jag har haft… Ibland kan jag tycka att det 

vore intressant att få pröva utan, om man skulle klara sig utan. Jag nämnde det för 

min läkare vid läkarsamtalet men då sade hon att hon ville titta lite i journalen innan 

hon fattade något beslut…Det enda jag har tänkt på det är väl ibland, som jag sade 

till läkaren igår att jag ibland undrat om…, för jag har hållit mig psykiskt frisk i tre år 

men då har jag haft medicin hela tiden och då undrar jag att ”Tänk om jag skulle 

pröva att sluta med medicin och att jag skulle kunna hålla mig frisk ändå”. Den 

tanken har jag ju men då menar läkaren att man inte skall sluta tvärt utan man skall 

trappa ner, ta lägre doser och sedan om man verkligen vill så kan man få sluta. Vi 

pratade väl inte så ingående om det för jag kände det att jag har mått så pass bra ändå 

av den här medicinen, det har inte varit några biverkningar att tala om, bara lite 

sådär, men det har inte varit några svåra biverkningar av [preparatnamn] som jag har, 

utan den har fungerat ovanligt bra. Den fungerar faktiskt riktigt bra så att därför 

tänkte jag väl det att det går väl att fortsätta med den. Men det är det som kan vara 

lite konstigt ibland, jag har i och för sig hållit mig psykiskt frisk och kanske skulle 

kunna klara mig utan medicin…Jag är väldigt nöjd med min situation, det här att jag 

har sjukbidrag och kan ha en egen lägenhet och att jag får gå på 

[sysselsättningsverksamhet], så jag är väldigt nöjd. Det enda jag ibland har varit lite 

misstänksam emot det är dom här medicinerna, eftersom det kan vara biverkningar.  

 

I citatet påpekas flera av de centrala aspekterna i medicinfrågan:  

• Skillnaden mellan medicin i akut fas och som livslångt ’för säkerhet skull 

insats’. Den ömsesidiga osäkerheten är stor, vare sig läkaren eller patienten vet 

med säkerhet vad som händer när medicinen sätts ut. Båda utsätter sig för risker 

om patient bli psykotisk i samband med utsättning av medicinen. Tryggheten 

ligger i att fortsätta som förut.  
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• Risken med att fortsätta medicinera handlar inte bara om biverkningar och oro 

för långsiktiga skador. Implicit ligger även en fråga om patientens sjukdom är 

kronisk och endast hålls i schack av medicinen eller om och i så fall när det är 

möjligt att betrakta sig som återhämtad. Medicineringen får därigenom 

inflytande på patientens självbild. Är det möjligt att betrakta sig själv som frisk 

under pågående medicinering? Och i andras ögon? 

• Relationen mellan experten och patienten. Den citerade intervjupersonen och 

dennes läkare verkar ha påbörjat ett samarbete runt en eventuell utsättning. Men 

hur ska patienten förhålla sig till expertutlåtandet som uppfattades som att 

sjukdomens orsak är en genetisk brist på ämnen i hjärnan som kräver medicin. 

Är det möjligt för patienten att vara tillräckligt informerad om andra 

förklaringsmodeller än den egna läkaren förespråkar? Hur ska patienten kunna 

veta vilken förklaring som är mest trovärdig och passar bäst in på individen 

själv? 

• Hitta rätt medicin i rätt dos. Sedan handlar det ofta om att hitta en medicin som 

passar dvs. en avvägning mellan verkningar och biverkningar för individen. 

 

Andra faktorer 

I intervjuerna talas mycket om hjälpande möten och relationer men sällan om metoder. 

Några undantag finns som jag tar upp här. Det handlar om enstaka individer och det 

betyder inte att de ansett den metod de berättar om som den viktigaste hjälpen. 

 

I denna undersökning dominerar individuell behandling. Det torde, åtminstone delvis, 

orsakas av att intervjupersonerna är rekryterade på psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar där traditionen med individuell behandling har en stark 

ställning samt att de verksamheter som specialiserat sig på gruppverksamheter inte är 

inkluderade. Men undersökningens fråga avser inte bara pågående vård utan de 

intervjuades samlade erfarenheter av öppenvårdsbehandling och ytterst få uppger 

erfarenhet av gruppbehandling. Några av de intervjuade har dock erfarenhet av både 
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behandling i grupp och individuell behandling och kan jämföra de båda formerna med 

varandra: 

 

Det är lite svårare i grupp att kunna prata om allt, men det är inte omöjligt. Det 

kanske behöver vara en långvarig grupp för första gångerna tror jag att alla är lite 

rädda att prata öppet om sina problem. Man vill inte första gången man träffar någon 

sitta och säga varför man har ett problem eller vad man drabbats av, prata om sitt 

inre. Men efter några gånger då kändes det som att alla kunde prata lätt och prata om 

varandras problem, för det gjorde vi också… I den här gruppen lärde vi oss att det 

inte bara är jag, det finns andra också, och så gav man tips till varandra, diskuterade 

och man fick hjälp med vad det finns för möjligheter. 

 

I citatet nämns fördelen med att träffa andra med liknande problem. Den intervjuade 

hade genom gruppen fått erfara att: ”Det inte bara är jag, det finns andra också.” Att 

slippa känna sig så udda med sina problem kan leda till en neutralisering av synen på de 

egna problemen som kan hjälpa till att höja självkänslan. 

 

Några intervjuade har haft positiv effekt av el-behandlingar även om förbättringen inte 

varit varaktig: 

 

Var dom till någon hjälp? 

Ja, det tycker jag, det var liksom när ingenting annat hjälpte och jag tycker att det 

skalade av det här och jag blev mycket aktiv… Efter de här el-behandlingarna så har 

jag upplevt mig nästan som frisk med en gång. Men det varade kanske inte så länge, 

men det var något unikt. 

 

Missnöje och avbruten kontakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hjälpande faktorer i psykiatrisk öppenvård 

men många av respondenterna berättade även om icke-hjälpande erfarenheter. Eftersom 

detta tema går utöver uppsatsen frågeställning är det kortfattat och medtaget 
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huvudsakligen för att illustrera den komplexa dynamiken i vårdmöten som den beskrivs 

i intervjuerna. 

 

Några intervjuade beskriver sitt första möte med öppenvårdspsykiatrin som en så pass 

negativ erfarenhet att de bestämde sig för att inte återkomma men kom att göra det ändå. 

Skälet till missnöjet härrör sig i samtliga beskrivningar till bemötandet.  

 

När jag sökte hjälp var jag ganska risig, för 7-8 år sedan, och den kvinna jag pratade 

med då hon gav mig absolut ingenting och personkemin… Det fungerade över huvud 

taget inte. Jag kan vara ärlig och säga att jag faktiskt smet, jag ringde återbud till 

sista besöket, jag ville inte och det funkade inte. Så jag var lite orolig när jag sökte 

hjälp igen och jag satt där ute i väntrummet och jag hade ingen aning om vem jag 

skulle träffa.  

 

Efter det här första samtalet som jag hade med min första kontaktperson och då 

kände jag att: ”Jag vill inte gå dit mer, dom förstår mig inte”… Det var en väldigt 

tuff situation att gå tillbaka och säga: ”Jag är inte nöjd”. 

 

I exemplen ovan blev dessa två intervjuade positivt överraskade vid sina andra försök. 

Båda fick nya behandlare som de blev nöjda med. För den intervjuade som berättade om 

sitt missnöje för öppenvårdsmottagningen ledde det till en positiv omvärdering av 

mottagningen tack vare att de enkelt erbjöd en annan kontaktperson med den uttalade 

förhoppningen: ”Du kanske kommer överens med nästa person.” 

 

Brist på delaktighet, en känsla av anonymitet och att bli ’slussad runt’ bland olika 

enheter eller flerfaldigt byte av behandlare eller läkare är vanliga orsaker till missnöje. 

En inte ovanlig kritik handlar om att de intervjuade uppfattat öppenvården alltför 

medicinskt inriktad på bekostnad av andra stödinsatser. 

 

Jag har ganska mycket ilska mot psykvården så jag skall försöka hålla det lite 
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nyanserat. Det som har varit bra det är att man har fått tid ganska snabbt. 

Jag har varit en liten olycksfågel för jag har haft hur många läkare som helst, vilket 

är väldigt dåligt eftersom jag tror att man bör följas av en läkare och under tid, så att 

de ser en i ens processer för att få en helhetsbild. Det handlar om det själsliga så att 

säga. Man är väldigt medicininriktad, och nu pratar jag utifrån min egen erfarenhet, 

jag vet att det finns olika typer av patienter. Det som har varit bra är att läkarna har 

tagit sig tid, men det är alltså väldigt diagnosfixerat och medicinfixerat och jag tror 

att mötet mellan patienten och läkaren är ett första helande, läkande så att säga. 

Läkarna skulle vara mycket mer inkännande, inte sitta så mycket och bläddra i och 

vara i sina medicinska kunskaper, utan mer inkänning, intoning och intuition som 

man naturligtvis måste kombinera med kunskapen. 

 

Ett annat exempel handlar om att patienten har en bestämd uppfattning om vad som 

skulle vara till hjälp. När den inte stämmer överens med vårdgivarens kan det leda till 

en besvärlig situation till exempel efterfråga psykolog/samtalskontakt och erbjudas 

medicinering. 

 

Skall jag vara ärlig så tycker jag inte att något har varit till hjälp. 

Ingenting? 

Nej, för jag har bett att få prata med både terapeuter och psykologer snart i två år och 

det har fortfarande inte hänt någonting… Inte enbart mediciner utan någon annan 

sorts hjälp. 

Mediciner har du prövat, har de varit till hjälp? 

Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är okej med mediciner på kort sikt men 

även samtal, massor av stöd, någon som backar upp en. 

 

Faktorer utanför öppenvården 

Den psykiatriska öppenvården försiggår naturligtvis inte i ett vakuum. De intervjuade 

sätter ofta erfarenheterna från öppenvården i relation till annan form av stöd och hjälp. 

Det förekommer även intervjuade som anser sig ha fått den mest betydelsefulla hjälpen 
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utanför psykiatrin. Det kan handla om sysselsättning, boendestöd, släkt och vänner eller 

att ha fått möjlighet att lära känna andra i liknande situation, tro och kyrklig gemenskap.  

Många gånger sägs hjälp innanför och utanför psykiatrin både komplettera och 

förutsätta varandra. Andra kontrasterar olika stödinsatser mot varandra till exempel att 

den psykiatriska vården på avdelning gett mer av det patienten ansett sig behöva: Att 

det fanns personal lätt tillgänglig dygnet runt som var beredda att prata med patienten, 

att få träffa medpatienter, att någon uppmärksammar basfunktioner som sömn och föda. 

 

Erfarenhet från alternativa vårdformer utanför psykiatrin används ibland som 

jämförelse. En kritik som förekommer i somliga intervjuer är en upplevd brist på en 

andlig dimension som måste tillgodoses utanför psykiatrin. Det påpekas som en 

upplevelse av att ej blivit sedd som helhet: 

 

Det är en dimension som jag inte mött över huvud taget inom psykiatrin.  

Vad var det som blev annorlunda för dig när du mötte en doktor som hade ett andligt 

perspektiv, hur märktes det för dig? 

För det första uppstod det ett möte, jag blev bekräftad och hon kunde förstå vad jag 

pratade om… Dom brydde sig precis hela tiden. 

Hur kunde dom visa det? 

Folk kom och frågade ”Behöver du något? Hur är det? Vad kan vi göra för dig?” 

Dom kunde bara sätta sig vid sängen och stryka på en. 

 

Olika ’mellanvårdsformer’ i psykiatrins, kommunens eller i stiftelseform kan få stor 

betydelse. Framförallt betonas att patienten där känt sig sedd som person med resurser 

och inte bara som insufficient patient. Avsaknaden av tvång och betoningen på 

individens egna önskan uppges viktig. En annan betydelsefull faktor uppges vara 

möjligheten till tät, ofta daglig kontakt. Det har gett en trygghet i att veta att någon finns 

till hands omgående vid behov. I dessa verksamheter ges också en möjlighet att välja 

innehåll och frekvens i kontakten. I de ’mellanvårdsformer’ som erbjuder någon form 

av sysselsättning eller studier påpekas det betydelsefulla i att få känna sig förmögen att 
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klara av något och detta får betydelse för självkänsla och självförtroende. Även om 

verksamheterna bedrivs utanför psykiatri förutsätter många av dem en aktiv insats från 

öppenvårdspsykiatrin, antingen genom remisstvång eller genom att 

öppenvårdsbehandlaren informerar om eller rekommenderar. En sådan länkning verkar 

behöva utgå från en idé om verksamhetens lämplighet för den enskilda patienten och 

grunda sig i en positiv inställning till verksamheten hos behandlaren. Gemensamt för de 

flesta verksamheterna som nämns är att individen träffar andra med liknande problem. 

Det uppges vanligtvis fungera hjälpande men ’timing’ och ’matchning’ förefaller spela 

en avgörande roll. Hur erfarenheten av att träffa personer med liknande problematik 

värderas verkar påverkas av hur individen uppfattar sig själv i relation till ’likar’ något 

som kan förändras över tid. De individuella variationerna är stora mellan de intervjuade 

och även hos samma individ över tid. Till exempel kan upplevelsen av att träffa 

personer som uppfattas som ’sjukare’ variera kraftigt hos samma intervjuperson 

beroende på när det infaller: 

 

[Verksamhet 1] De människor som var där var väldigt nere, väldigt djupa, och jag 

kände inte att jag låg på samma plan riktigt, så jag drogs ner av den mentaliteten som 

fanns där. 

[Verksamhet 2] För många som kommer dit mår ju så väldigt dåligt. Och det är också 

något som är positivt, man hjälper varandra. Det är väldigt mycket kamratskap så jag 

har fått väldigt mycket nya vänner som förstår en när man berättar vad man har varit 

med om. man vågar säga vad man känner, man vågar säga vad man tycker, man vågar 

prata om, inte intima, men väldigt känsliga frågor typ bakgrund och sådana saker och 

man får respons på det. Man blir inte idiotförklarad. 

 

Instanser utanför psykiatri beskrivs fylla en funktion även vid akut dåligt mående, till 

exempel jourhavande medmänniska, jourhavande kurator och liknande. Dock påpekas 

att det kan vara svårt att komma fram speciellt vid storhelger. Den hjälpande faktorn 

uppges vara den samma; någon människa, om än okänd, tar sig tid, lyssnar, försöker 

förstå och möta patienten. 
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Relationer och mediciner –sammanfattning av resultaten 
Trettio individer, trettio personligheter var och en med sin unika livshistoria och 

levnadserfarenhet. Olika kön, ålder, nationalitet och sociala förhållanden i övrigt. 

Gemensamt har de erfarenhet av psykisk problematik och patientskap men dess uttryck 

och den innebörd det fått varierar. Den tillskrivna orsaken till problemen varierar också. 

De har alla haft kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning men hur länge, hur 

ofta och vem/vilka de träffat varierar. Några har haft många olika kontakter med 

psykiatrisk verksamhet andra är nya i vården. Det flesta hade erfarenhet av både att ha 

blivit hjälpt och av att inte blivit hjälpt. Så lite gemensamt och ändå så ense om de 

verksamma faktorerna inom psykiatrisk öppenvård. I centrum finner vi patientens 

subjektivt upplevda kvalitet av relationen mellan behandlare och patient med eller utan 

medicinering. De relationer som beskrivs i denna studie utgörs i huvudsak av dyader, 

patienten träffar i huvudsak en behandlare. Vilken betydelse har det för den vikt som 

relationens kvalitet tillskrivs? I patienternas ögon förefaller den mest verkningsfulla 

enskilda faktorn i psykiatrisk öppenvård vara personalen. Men också den mest 

bräckliga. När samspelet mellan behandlaren och patienten inte fungerar verkar andra 

insatser också få svårt att verka.  

 

Denna studie kan inte uttala sig om mediciners verksamma substanser i förhållande till 

placeboeffekter. Här vill jag bara göra några korta kommentarer till vad de intervjuade 

berättade om sina erfarenheter av medicinering i psykiatrin. Patientskap verkar nära 

förknippat med medicinering så till vida att det verkar oundvikligt att som patient 

förhålla sig till medicin. Hur man förhåller sig varierar stort. Det varierar också över tid 

och fas. Uppfattningen om medicinering i akut fas skiljer sig markant från 

långtidsmedicinering. Att fortsätta medicinera när de akuta besvären är över kan vara 

förknippat med stor oro och ambivalens, framförallt men inte enbart, när det gäller 

neuroleptika. Oro över biverkningar är legio likväl över vad som händer om man slutar 

medicinera. Parat med tveksamhet om medicinen är verkningsfull eller om det är andra 

faktorer som varit till hjälp. Vilken risk är störst? Att fortsätta medicinera eller sluta? 

Hur de enskilda patienterna i praktiken hanterar utskrivna mediciner varierar stort och 
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vore värt en egen studie. Tendensen i denna studie verkar vara att patienter själva tar 

slutgiltiga beslutet om att ta eller inte ta rekommenderad medicin och i vilken dos. 

Men medicinering försiggår inte i ett tomrum utan i någon form av samspel med den 

förskrivande läkaren och/eller behandlaren. Hur relationen påverkar upplevelsen av 

medicinens verkan kan inte denna studie säga något om.5 Men medicin beskrivs i en 

relationell kontext. Just runt medicin blir maktfrågorna ofta tydliga i 

öppenvårdspsykiatrin. Tolkningsföreträdet och kunskapsövertaget för den medicinska 

professionen framstår öppet och patientens möjligheter att ifrågasätta kan hindras av 

den ojämna makten över den medicinska kunskapen. Det verkar finnas en risk att 

vården undervärderar patientens kunskapsfält: Individens erfarenhetsbaserade kunskap.   

Att ha någon att tala med om medicin, vare sig patienten tar förskriven medicin eller ej, 

efterfrågas av flera. 

 

Mötet och samspelet med behandlaren ges i dessa intervjuer en avgörande betydelse för 

hur hjälpande vården erfarits. Vad som görs räcker inte som förklaring till vad som 

upplevts hjälpande utan behöver kompletteras med hur det görs.  

Detta fynd ledde till två frågor till forskningslitteraturer:  

1. Finns det andra studier med liknande resultat?  

2. Finns det studier som kan visa att relationens kvalitet har betydelse för hur det 

går för patienterna? 

 

Litteratur  
Litteraturavsnittet ägnas helt åt huvudfyndet i denna studie; betydelsen av kvalitén på 

relationen mellan patient och behandlare. Det inleds med en presentation av studier som 

intervjuat personer med patienterfarenhet från psykiatrisk vård om hjälpande faktorer 

och som diskuterar behandlingsrelationen. Dessa studier återfinns i första hand inom 

återhämtningsforskningen. 

 

 
5 För en genomgång av placebo se Boström och Dahlgren (red. 2000) 
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För att svara på frågan om det finns ett samband mellan relationens kvalitet och hur det 

går för patienter följer först ett avsnitt om psykoterapiforskning och därefter presenteras 

forskning som studerat sambandet mellan behandlingsrelationen i psykiatrisk vård för 

de med svårare psykiatrisk problematik. 

 

I Sverige och övriga Norden finns numera ett flertal studier där personer med 

patienterfarenhet intervjuats om sina erfarenheter av hjälpande faktorer i psykiatrisk 

vård. I dessa studier finns några gemensamma och framträdande ledmotiv: 

• Det multifaktoriella perspektivets dominans. De hjälpande faktorerna finns både 

utanför och innanför psykiatrin och de samspelar med varandra.  

• Individens egna insatser för att hjälpa sig själv. 

• De sociala relationernas framträdande roll. 

• I den psykiatriska vården är relationen till personalen ett bärande tema. 

 

Man skulle kunna säga att ur patienters synvinkel är det det som inom medicinen kallas 

placebo som är den mest verksamma ingrediensen. Placebo handlar om att det är 

”okända” faktorer som medför förbättring, alltså inte den verksamma substansen i ett 

farmakologiskt preparat. Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) har gett ut 

en bok om placebo (Boström, 2000) där relationen till den sjukvårdande personalen och 

förväntningarna på behandlingen framstår som centrala placeboeffekter, exempelvis 

skriver Martin Ingvar, professor i neurofysiologi: 

 

Att det mänskliga mötet har stor betydelse för välbefinnandet tycks numera vara 

ovedersägligt… Entydiga data visar att den mänskliga kontakten i sig har stor 

betydelse för att en kontakt med sjukvården skall leda till förbättring. Det räcker 

med att ta ett antal läkemedelsstudier som exempel (Ingvar, 2000 sid.79). 

Den mellanmänskliga kommunikationen är en avgörande faktor för en 

behandlings välgörande effekt på hälsan (a. a. sid. 82).  
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Trots den vikt som behandlingsrelationen tillmäts av både patienter och vårdpersonal i 

psykiatrisk vård och inom ”placeboforskningen” så har forskningen inte visat samma 

intresse i den psykiatriska vården. Professor emeritus i psykiatri Jan-Otto Ottosson 

konstaterar i en annan forskningsöversikt från SBU att:  

 

Anmärkningsvärt litet forskning har gjorts om patient -läkarrelationens betydelse 

inom den psykiatriska vården (Ottosson, 1999 sid. 374). 

 

Intervjustudier 
Den nordiska återhämtningsforskningen (Denhov, 2000; Topor, 2001; Topor, 2004; 

Topor, Borg, Svensson et al., 2002) som bygger på kvalitativa intervjuer med personer 

som återhämtat sig från svår psykisk störning har visat att hjälpande relationer med 

professionella kan ha stor betydelse för återhämtning.  

 

I en kvantitativ analys av de svenska intervjuerna i tre separata intervjuprojekt med 

personer som återhämtat sig från svår psykisk störning visade det sig att 98% (N=58) 

uppgav att någon eller några professionella hade varit till hjälp för dem i deras 

återhämtning (Schön, Denhov , & Topor). Det är dock viktigt att hålla i minnet att de 

intervjuade hade träffat ett mycket stort antal professionella men att endast en eller fåtal 

erfarits vara till hjälp för återhämtningen. 66% nämnde även erfarenheter av personal 

som varit till hinder för deras återhämtning (ibid). En ökad kunskap om 

behandlingsrelationen och dess komponenter framstår därför som mycket angelägen. 

 

Vid en genomgång av resultaten från de nordiska återhämtningsstudierna finner vi stora 

likheter i beskrivningarna av den hjälpande relationen.  

 

Topor har i flera studier (Topor, 2001; 2004) undersökt återhämtningsprocesser och hur 

de professionella kan bidra till återhämtningen. Topor lyfter fram handlingarna och det 

sociala samspelets betydelse. Han framhåller att när de professionella bryter mot de 

regler och normer som omgärdar verksamheten för en viss individ så kan det vara ett 
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uttryck för den unika relationen mellan den professionelle och brukaren. Den 

professionelle blir synlig som person och ömsesidigheten mellan patient och behandlare 

ökar. Topor tar även upp att hat kan användas som bränsle i en återhämtningsprocess.  

 

Han menar vidare att det finns stora likheter mellan det som anhöriga/vänner kan bidra 

med och det som professionella kan göra för att underlätta återhämtningen:  

Finnas kvar och finnas till, göra mer och göra något annat än det som förväntats av dem 

finner han centralt (Topor, 2006). 

Borg (1999/2002) använder begreppet ”verksamma relationer” där det 

”mellanmänskliga förhållandet framstår med en överordnad betydelse och som en 

åtgärd i sig”(a.a. sid. 141, kursiv i org.). De viktiga beståndsdelarna i verksamma 

relationer består av tre komponenter enlig Borg:  

1. ”…att personalen har intresse för människan i patientrollen och visar detta.” (a.a. 

sid. 132 kursiv i original). Med detta menar hon att patienten behöver bli bemött 

som en person, inte en diagnos och bli sedd som den person den är och i vilket 

sammanhang den lever utöver patientskapet. Borg menar vidare att det handlar om 

en stämning som patient och behandlare skapar och att den verksamma relationen är 

något unikt; de har funnit och valt varandra. 

2. ”…stor vikt vid personalens stöd till patienternas egna val och strategier” (ibid.) 

3. Att personalen ”framstår som personer” (ibid.) och visar något av sig själva, inte 

bara visar sig som professionella. 

 

Borg & Kristiansen (2004) identifierar vissa gemensamma hjälpande faktorer hos 

behandlarna: 

 

[they] conveyed hope, shared power, were available when needed, were open 

regarding the diversity in what helps, and were willing to stretch the boundaries of 

what is considered the ’professional’ role. 
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Denhov (2000) tar upp tidens och emotionernas betydelse för att relationen till 

professionella ska vara hjälpande i en återhämtningsprocess. Den hjälpande personalen 

kännetecknas av att de både är professionella och visar sig som person samt ser 

personen inte bara patienten/problemet. 

 

Men även utanför återhämtningsforskningen finns det studier som intresserat sig för 

patientkunskapen om hjälpande professionella.  

 

Ware (et al. 2004) intervjuade 51 låginkomsttagare med psykiska funktionshinder och 

schizofreni om god vård i relationer med psykiater, terapeuter och case managers. De 

fann åtta kategorier:  

• getting ”extra things” 

• looking for common ground 

• feeling known 

• the importance of talk 

• feeling like “somebody” 

• practioners availability 

• practioners flexibility 

• opportunities for input into treatment 

 

I en intervjustudie med 29 patienter i psykiatrisk slutenvård tillfrågades de om vad de 

ansåg ha varit till hjälp i psykiatrisk vård (Denhov, 1999). En replik på studien 

genomfördes på en norsk klinik för akutpsykiatri (Borg, Nordvik, Övergaard, & 

Dullum, 2000). Det är en slående likhet i centrala teman både mellan vad patienterna i 

den svenska och den norska studien tar upp vad gäller relationer till personal och med 

vad som framkommit om hjälpande personal i återhämtningsforskningen och i andra 

intervjustudier med personer med patienterfarenhet:  

• Att bli mött som en unik person och inte bara en patient i mängden.  
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• Att bli mött som en person som inte bara är sjuk och dysfunktionell utan också 

har värdefull erfarenhet och kunskap om sig själv och sina problem även när 

man befinner sig i heldygnsvård.  

 

Johansson & Eklund ( 2003) har studerat patienters upplevelse av god vård i både öppen 

och slutenvårdspsykiatri. Deras resultat pekar, precis som resultaten i denna och i de 

andra ovan redovisade studierna, mot begreppet hjälpande allians6 som utvecklats i 

psykoterapiforskningen. De fann samma huvudkategori i båda grupperna:  

 

The quality of the helping encounter. The quality of the relationship between patient 

and therapist/staff, and being understood by the therapist/staff, formed the most 

central aspects of good care (a.a. sid. 339) 

 

Behandlingsrelationens betydelse har ingående studerats i forskningen om psykoterapi 

och den fråga vi först måste ställa oss innan vi går in på en kort presentation av denna 

mycket rikhaltiga forskning, är i vad mån forskning om psykoterapi har relevans i 

vardagspsykiatri.  

 

Psykiatrisk öppenvårdskontakt/psykoterapi 
Majoriteten av psykiatrins patienter, i likhet med dem i föreliggande studie, har per 

definition inte behandlats med psykoterapi utan med samtal med eller utan medicinering 

vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning 

 

Vad är psykoterapi och vilka likheter och skillnader finns mellan psykoterapi och 

öppenvårdskontakt vid en psykiatrisk mottagning? Frank & Frank (1993) använder 

följande kriterier för att skilja psykoterapi från annan medmänsklig interaktion som 

påverkar en persons välmående: 

 
6 I litteraturen används flera benämningar för relationen mellan patienten och behandlaren: terapeutisk 
relation, hjälpande relation, terapeutisk allians, hjälpande allians, arbetsallians och ”therapeutic bond.” I 
denna uppsats använder jag omväxlande allians och (behandlings)relation som om de var synonymer. 
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1. A healing agent, typically a person trained in a socially sanctioned method of 

healing believed to be effective by the sufferer and at least some members of 

his or her social group. The healing agent need not be a professional. Other 

types include a fellow sufferer […] 

2. a sufferer who seeks relief from the healer 

3. a healing relationship-that is, a circumscribed, more or less structured series of 

contact between the healer and the sufferer in which the healer, often with the 

aid of a group, tries to bring about relief of symptoms. The relief is typically 

accompanied by changes in emotional state, attitudes and behaviour […] (a.a. 

sid. 2-3) 

 

Bruce Wampold (2001) använder följande definition på psykoterapi: 

Psychotherapy is a primarily interpersonal treatment that is based on 

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

mental disorder, problem, or complaint; and it is adapted or individualized for the 

particular client and his or her disorder, problem or complaint. (a.a. s. 3) 

 

Utifrån dessa breda definitioner av psykoterapi skulle öppenvårdskontakt mycket väl 

kunna definieras som psykoterapi men begreppet psykoterapi brukas vanligen i en mer 

avgränsad form. Skillnaden handlar framförallt om utbildning, metod och ramar. 

Socialstyrelsens anvisningar för legitimation till psykoterapeut ger följande riktlinje:  

 

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får användas endast av legitimerad 

psykoterapeut. Vidare gäller att endast den som har legitimation som 

psykoterapeut är behörig att anställas som psykoterapeut inom en kommuns eller 

ett landstings hälso- och sjukvård. … Påbyggnadsutbildning med examensrätt 

finns inom följande inriktningar/metoder: psykoanalytisk/psykodynamisk 

individualpsykoterapi, kognitiv psykoterapi, beteendeterapi (och kognitiv 
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beteendeterapi), familjeterapi och gruppsykoterapi. Det är således endast dessa 

inriktningar/metoder som är legitimationsgrundande i Sverige.7 

 

I sammandrag och utan anspråk på fullständighet visar tabell 1 några av de ofta 

framförda skillnaderna mellan psykoterapi och öppenvårdskontakt. För psykiatrisk 

öppenvårdskontakt finns vare sig legitimationsgrundande utbildning eller någon allmänt 

accepterad öppenvårdsmetod. I den psykoterapeutiska behandlingen fäster man stor vikt 

vid ramarna för kontakten med explicita behandlingsavtal om tid, både hur dags, mötets 

längd, behandlingstid samt platsen för mötet etc. Skillnaderna mellan olika individer 

och för den enskilde över tid är små vad gäller själva ramen för kontakten. Den 

psykiatriska öppenvårdskontakten har också ramar men de är ofta mer föränderliga och 

kan skilja stort mellan olika individer och för den enskilde över tid.  

 

Tabell 1 Exempel på skillnader mellan psykoterapi och psykiatrisk öppenvårdskontakt 
 Psykoterapi Psykiatrisk öppenvårdskontakt 

Ramar Rambrott undviks. Vanligt med hembesök, akutbesök, 

samarbete med andra vårdgivare etc 

Metod Ska följa någon av de accepterade 

psykoterapeutiska metoderna. Integrativa 

moment förekommer 

Metodologisk integration legio. Även 

andra metoder än 

psykologiska/psykoterapeutiska tex 

medicinska och psykosociala. 

Utövare Legitimerad psykoterapeut. De med 

grundläggande psykoterapiutbildning ’Steg 

1’ kan bedriva psykoterapi under 

handledning. 

Kan bedrivas av flera yrkesgrupper, 

vanligtvis: arbetsterapeut, kurator, 

läkare, psykolog, psykoterapeut 

sjukgymnast, sjuksköterska, skötare . 

Innehåll/form Samtal enskilt eller i grupp.  

 

Samtal enskilt eller i grupp,  

 

I formell mening har inte patienterna i föreliggande studie behandlats med psykoterapi 

med legitimerad psykoterapeut och utifrån en bestämd psykoterapeutisk metod. I 

                                                 
7 Citatet är hämtat från Socialstyrelsens hemsida. Information om legitimation för psykoterapeut. 
http://www.sos.se/hs/bu/psykoter/krav.htm.Uppdaterad 22 mars 2005  
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praktiken har dock flera av dem i sin öppenvårdskontakt haft psykoterapiliknande drag i 

behandlingen. Många av psykiatrins öppenvårdsbehandlare har grundläggande 

psykoterapiutbildning med regelbunden handledning. Det finns också 

psykoterapiliknande ramar för kontakten om frekvens och tid etc. Dessutom påminner 

mycket av patientkontaktens konkreta form om psykoterapi: Patienten kommer till en 

mottagning och träffar enskilt sin behandlare för samtal. Innehållet i samtalen kan 

variera, både i psykoterapi och i öppenvårdskontakt.  

 

Tanken att alliansbegreppet också kan appliceras utanför psykoterapi framförs även 

inom psykoterapiforskningen. Edward Bordin, nestor i studiet av allians argumenterar 

för att:”…a working alliance between a person seeking change and a change agent can 

occur in many places besides the locale of psychotherapy (Bordin, 1979).  

 

Vad är verksamt i psykoterapi: Specifik metod eller generella 

faktorer? 

”Therapy is effective. Treated patients fare much better than the untreated” konstaterar 

Asay & Lambert (2002 sid. 24) i en forskningsöversikt om psykoterapi. Om denna 

slutsats verkar det råda konsensus. Däremot har metastudier och litteraturöversikter inte 

kunnat finna stabila signifikanta skillnader i utfall mellan de olika terapeutiska 

metoderna (Johansson & Eklund, 2003). Detta brukar kallas ”the Dodo bird verdict”8 

som syftar på historien i Alice i Underlandet när dronten (the Dodo bird) konstaterar att 

alla vann och alla måste få pris. Men om det inte enbart är själva terapimetoden, vad är 

det då som är verksamt? Lambert och Ogles (2004) diskuterar tre möjliga svar på den 

frågan:  

1. Det kan vara så att olika terapimetoder uppnår samma mål men på olika sätt.  

2. En annan möjlighet är att det visst finns skillnader men att de inte blir synliga 

med nuvarande forskningsmetoder.  

 
8 Begrepppet myntades av S. Rosenzweig 1936. 
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3. En tredje förklaring skulle kunna vara att de faktorer som påverkar utfallet av 

psykoterapi är gemensamma och generella9 för alla psykoterapimetoder (sid. 

171). 

 

Det är den sistnämnda tolkningen som rönt störst forskningsintresse och framför allt har 

relationens betydelse ägnats omfattande forskning. Dagens debatt inom 

psykoterapiforskningen handlar inte längre om huruvida psykoterapi är verksamt utan 

om hur stor del av förändring i terapi som kan tillskrivas faktorer som är generella 

mellan olika terapiformer och hur stor del som beror på de specifika teknikerna i 

respektive terapiform. De senaste åren har denna fråga debatterats intensivt och 

genererat ett stort antal böcker och forskningsöversikter. Diskussionen har i Sverige 

också förts i Psykologtidningen och Läkartidningen.  

 

Skillnaden mellan hur olika forskningsöversikter fördelar förhållandet mellan generella 

faktorer och metodspecifik teknik kan vara ganska stor. Några exempel: 

• Lambert (Asay & Lambert, 2002 sid. 31) fördelar i en ofta återgiven bild 15% 

till specifik teknik och 30% till gemensamma faktorer/terapeutiska relationer, 

15% till förväntningar, hopp och placebo och 40% av förändringen menar han 

beror på klientfaktorer och faktorer utanför den professionella vården till 

exempel stöd från det privata nätverket, självhjälpsgrupper, kyrkan osv. 

(Diagram 1).  

• Stevens (et al. 2000) fann i sin analys att ca 66% kan tillskrivas specifika 

metoder och ca 33% gemensamma faktorer (Diagram 2).  

• Wampold (2001 sid. 207 ff) tillskriver 8% till specifika ingredienser, 70% 

generella effekter och 22% oförklarad skillnad fram för allt klientskillnader 

(Diagram 3). 

 

 

 
9 Eng. common factors 



Diagram 1 

15% 

40% Specifik teknik
Relationen
Förväntningar

30% Övrigt 

15% 

 
 

 

Diagram 2 

67%

33% Specif ik teknik

Gemensamma
faktorer

 
 

 

Diagram 3 

8%

70%

22%
Specif ik teknik

Gemensamma
faktorer

Övrigt
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Om skillnaderna mellan olika forskningsöversikter återspeglar faktiska förhållanden, 

forskningsstudiers problematik eller författarnas bias låter sig inte utredas här. Men det 

kan vara värt att nämna att Luborsky (et al. 1999) fann ett samband mellan forskarnas 

sympati (eng. allegiance) för en viss terapimetod och resultaten i studierna, 69% av 

variansen i utfall kunde förklaras med forskarens sympati för terapimetoden. 

 

En annan fråga handlar om hur stor vikt de generella faktorerna ska tillmätas.  

• Är de nödvändiga och tillräckliga eller nödvändiga men inte tillräckliga? 

(Lambert, 2004)  

• Är de vare sig nödvändiga eller tillräckliga men ”causally relevant” 

(Weinberger, 1995) dvs ökar sannolikheten för ett visst utfall?  

 

Trots vissa oklarheter finns det en stabil grund för att konstatera att de generella 

faktorerna har en icke obetydlig roll att spela för utfall i psykoterapi.  

 

Vilka är de generella faktorerna? 

Forskning om de generella faktorernas betydelse för behandlingsresultat har en lång 

historia inom psykoterapi. Olika författare betonar delvis skilda aspekter av begreppet 

generella faktorer. Några exempel: 

Frank & Frank (1993) framför fyra gemensamma drag för alla psykoterapier:  

1. En emotionellt laddad, tillitsfull relation med en hjälpande person  

2. Ett läkande sammanhang 

3. En förklaringsgrund, en modell eller en myt som tillhandahåller en trolig/rimlig 

förklaring till patientens symptom och som föreskriver en ritual eller en 

procedur för att komma till rätta med dem.  

4. En ritual eller en procedur som kräver aktivt deltagande av både patienten och 

terapeuten och som båda tilltror som rätt sätt för att återställa patientens hälsa. 

(a.a sid.40-44 min översättning) 
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Joel Weinberger (1995) diskuterar fem gemensamma faktorer:  

1. Den terapeutiska relationen 

2. Förväntningarna på behandlingens effekt  

3. Konfrontation med problemet  

4. Erfarenheten av att kunna bemästra sitt problem  

5. Vad patienten tillskriver framgången eller misslyckandet.  

 

Michael Lambert (Asay & Lambert, 2002) tar som vi såg i diagram 1 upp följande 

generella faktorer: 

1. Terapeutiska relationer 

2. Förväntningar, hopp och placebo  

3. Klientfaktorer  

4. Faktorer utanför den professionella vården  

 

Den gemensamma komponenten i de olika författarnas analys är 

behandlingsrelationen/alliansen och det är denna faktor som vi ska fokusera på i resten 

av texten. 

 

Följande avsnitt består av två delar. Det inleds med en kortare introduktion av 

relationsforskningen i psykoterapi, för en mer ingående översikt se till exempel Håkan 

Johanssons avhandling ( 2003). Därefter introduceras den mer begränsade forskningen 

om relationens betydelse i vardagspsykiatri med tonvikt på svårare psykisk problematik. 

 

Relationen mellan terapeut och klient 

För att komplettera och som en motvikt mot den förhärskande dominansen av 

evidensbaserade metoder tillsatte American Psychological Association (APA) en 

arbetsgrupp under ledning av John C. Norcross vars syfte var att identifiera 

evidensbaserade relationer och försöka finna sätt att anpassa terapierna efter individen 

och inte bara efter diagnos. Man menade att fokuseringen på diagnos och metod 
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underskattar betydelsen av terapeuten som person, klientens personliga egenskaper och 

den terapeutiska relationen (Norcross, 2002). 

 

Relationen mellan terapeut och klient är den mest studerade av de gemensamma 

faktorerna och sedan 60-talet har en mycket stor mängd empiriska studier genomförts. 

 

Det finns flera definitioner på relationen mellan behandlare och klient. Norcross har 

använt följande:  

 

The relationship is the feelings and attitudes that therapist and client have toward 

one another, and the manner in which these are expressed (Norcross, 2002 sid. 7).  

 

Norcross arbetsgrupp identifierade ett antal effektiva element i terapeutiska relationer i 

individuella terapier:  

• Allians  

• Empati  

• Överenstämmelse om mål och samarbete 

• Anpassning till individen vad gäller motstånd, funktionsnedsättning och coping 

stil.  

 

Norcross drar bla följande slutsatser: 

• Den terapeutiska relationen (…) ger ett väsentligt och gediget bidrag till utfall i 

psykoterapi oberoende av behandlingsmetod… 

• Behandlingens effektivitet avgörs av den terapeutiska relationen tillsammans 

med speciella insatser, patientens egenskaper och behandlarens kvaliteter 

(Norcross, 2002 sid. 441, min översättning). 

 

Det har utvecklats många instrument för att mäta alliansen i psykoterapi och trots att de 

utvecklats från mer eller mindre olika teoretiska bakgrunder har de visat sig mäta 

ungefär samma teman:  
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Trots att definitionerna av alliansbegreppet skiljer sig åt så har de flesta teoretiska 

definitionerna av allians tre gemensamma teman: (a) relationens karaktär av 

samarbete, (b) det känslomässiga bandet mellan patient och terapeut, och (c) 

patientens och terapeutens förmåga att komma överens om behandlingens mål och 

innehåll (Martin, Garske, & Davis, 2000, min översättning).  

 

Bedömningen av alliansen i psykoterapiforskning görs antingen av klienten, 

behandlaren eller av både klient och behandlare alternativt av en utomstående expert. I 

psykoterapiforskningen har det visat sig vara klientens bedömning som bäst förutsäger 

utfall.  

 

Men hur stor andel av utfall kan tillskrivas alliansen? Precis som med de gemensamma 

faktorerna resulterar översikterna i skiftande andel av utfallet som tillskrivs den 

terapeutiska relationen:   

• Lambert (2002) menar som vi tidigare sett att 30% kan hänföras till relationen.  

• Stevens (2000) menar att relationen är en del av de 30% han tillskriver samtliga 

gemensamma faktorer.  

• Beutler (2004) bedömer i Bergin and Garfields senaste upplaga att relationens 

betydelse för variansen i utfall befinner sig mellan 7-17%  

• Martin och Garske (2000) bedömer relationens inflytande till cirka 5 % och 

kallar det ”moderate but consistent.” 

 

Finns det egenskaper hos klient och terapeut som har betydelse för relationen och för 

utfallet? 

 

Antalet klientvariabler som kan påverka process och utfall i psykoterapi är så gott 

som obegränsade. Man kan hävda att allting från kromosomuppsättning och 

kemiska processer i hjärnan till demografiska variabler och miljöfaktorer till 

personlighetsdrag, till problemområden/diagnos är relaterade till psykoterapi och 
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dess beståndsdelar. Klientegenskaper kan vara utanför individen (till exempel 

socialt stöd) eller vara inneboende i individen (till exempel intelligens). 

Klientegenskaperna kan vara konstanta (till exempel kön, etiskt ursprung) relativt 

stabila (till exempel personlighetsdrag) eller mycket varierande (till exempel 

förändringsmotivation) (Clarkin & Levy, 2004 s.195, min översättning). 

 

Utöver mångfalden av enskilda variabler hos individen så opererar de inte enskilt utan i 

olika kombinationer och i växelverkan med omgivningen.  

 

Vad gäller terapeutens egenskaper konstaterar Beutler (et al. 2004) att intresset, under 

de senast 20 åren, har minskat för terapeutvariabeln trots att tidigare forskningsresultat 

visat lovande resultat (a.a sid. 189). Norcross (2002) menar att: “Multiple and 

converging sources of evidence indicate that the person of the therapist is inextricably 

intertwined with the outcome of psychotherapy” (a.a. sid. 4 kursiv i orginal). Wampold 

(2001) kallar terapeutvariablen “an ignored but critical factor” (a.a. sid.184). I en 

naturalistisk studie fann han att 5 % av variationen i utfall av psykoterapi kan tillskrivas 

terapeuten (Wampold & Brown, 2005).  

 

Vad är det då som kännetecknar den hjälpande terapeuten? När Ottosson (1999) 

sammanfattar sin genomgång av psykoterapiforskningen lyfter han fram vissa 

gemensamma egenskaper: 

 

En omfattande och samstämmig forskning visar att det som kännetecknar den 

framgångsrika psykoterapeuten är egenskaper såsom äkthet, lyhördhet, 

inlevelseförmåga och prestigelöshet, oberoende av vilken form av psykoterapi som 

studerats. Det är också slående att det mer är patientens bild av terapisituationen än 

terapeutens som har samband med vilket resultat som uppnås (a.a. sid. 366). 

 

Norcross (2002) sammanfattar att vissa terapeuters klienter går det bättre för än andras 

och att dessa terapeuter kännetecknas av att de är: 



   63

 

… more understanding and accepting, empathic, warm and supportive. They engage 

in fewer negative behaviors such as blaming, ignoring, or rejecting” (a.a. sid. 26).  

 

Ackerman & Hilsenroth (2003) fann i en litteraturgenomgång av 25 studier som 

rapporterat terapeutvariabler som positivt påverkat den terapeutiska alliansen följande 

personliga egenskaper hos terapeuten: 

 

…being flexible, honest, respectful, thrustworthy, confident, warm, interested and 

open were found to contribute positively to the alliance.  

 

Om vi i psykoterapiforskningen vet ganska mycket om de generella faktorernas, 

framförallt relationen/alliansens inverkan på utfallet i psykoterapi så vet vi påfallande 

lite när det gäller de generella faktorerna i ”vanlig” psykiatrisk vård för personer med 

svår psykisk störning. I nästa avsnitt ska vi se närmare på några av de studier som 

intresserat sig för frågan. 

 

Behandlingsrelationen: en verksam faktor även vid svår 

psykisk störning och i vardagspsykiatri 
 

Topor (2001) konstaterar efter en genomgång av forskningslitteraturen vad gäller 

behandlingsinsatser vid svår psykisk störning:  

 

In closing, we can conclude that at present there are no specific treatment 

interventions for specific mental disorders that bring about the recovery of the 

majority of the patients (a.a. sid. 95).  

 

Topor resonerar sedan vidare om olika förklaringsmodeller till att det inte varit möjligt 

att finna generellt lyckosamma diagnosspecifika behandlingsmetoder. Ett sätt är att 

hänvisa till spontanläkning, dvs att de psykiatriska problemen går över av sig själva 



   64

oberoende av om någon insats görs eller ej. Forskningen inriktas då på att hitta 

kännetecken som är gemensamma för dem som spontanläker. Inte heller denna 

forskningsansats har ännu kunnat fastställa kriterier som möjliggör att förutsäga vem 

som kommer att återhämta sig (a.a. sid. 98). Om det nu vare sig är spontanläkning eller 

behandlingsmetoderna per se, vilka är då de verksamma faktorerna?  

• Finns det generella faktorer även i den psykiatriska vården som har betydelse för 

hur det går för patienterna?  

• Vilken betydelse har behandlingsrelationen för utfallet vid svår psykisk störning 

och ”treatment as usual” (TAU) i psykiatrisk vård?  

 

Dessa frågor har dock inte rönt samma intresse från forskningen som alliansen i 

psykoterapi. Det finns också vissa komplikationer som gör denna typ av forskning extra 

svårhanterlig, så innan vi går över till att redovisa befintliga studier kan en 

problematiserande utvikning vara på sin plats.  

 

Komplexa problem i komplex praktik 

McCabe och Priebe (2004) betonar att när mätningar ska göras i psykiatrisk 

vardagspraktik måste man ta hänsyn till de speciella förutsättningar som råder där.  

Psykiatrisk vård är en synnerligen heterogen verksamhet. Att hitta stabila samband 

mellan insatser och utfall för ett tvärsnitt av patienter i psykiatrisk vård, framförallt när 

det gäller behandling för svår psykisk störning, ställer forskningen inför stora 

svårigheter. Antalet faktorer som kan påverka utfall är många. Låt oss bara nämna 

några:  

• Vården kan vara organiserad på helt olika sätt till exempel utifrån diagnos med 

speciella psykosmottagningar, affektiva centrum etc. eller efter bedömt 

vårdbehov oberoende av diagnos.  

• Psykiatri kan ha sin bas antingen i öppenvård eller i slutenvård vilket får 

konsekvenser för omfattningen av vård på avdelning.  
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• Insatserna i den psykiatriska vården varierar stort. I ena ytterligheten kan 

tvångsvård med tvångsinsatser som bältesläggning och tvångsinjektion 

förekomma och i den andra ytterligheten ”fika på stan.” 

• Patientens grad av frivillighet kan variera, påtryckningar kan förekomma även 

om vården i lagens mening är frivillig. Patientens mål med kontakten behöver 

inte sammanfalla med vårdgivarens.  

• Vården kan bedrivas utifrån olika skolor till exempel medicinsk, 

psykodynamisk, beteendeterapeutisk och socialpsykiatrisk. Integrativa moment 

från olika metoder och teoretiska inriktningar tillhör vardagen.  

• Psykiatrisk stöd och omsorg bedrivs även i socialtjänstens regi genom särskilda 

boenden, boendesstöd, arbetsverksamheter, kontakt med socialsekreterare etc.  

• En mängd olika personalkategorier med delvis olika delvis överlappande 

uppdrag är engagerade i vården.  

• Individen kan ha kontakt med flera personalkategorier i olika verksamheter 

samtidigt men också inom samma verksamhet.  

• En och samma behandlare kan ha en mängd olika uppdrag i förhållande till sin 

patient till exempel medicinering, hembesök, organisera eller genomföra 

rehabiliteringsinsatser, stödjande och/eller bearbetande samtal, samarbete med 

andra myndigheter, intyg av avgörande betydelse för individens basvillkor som 

försörjning och bostad, medverka till tvångsvård etc.  

• Individen kan träffa sina vårdkontakter ensam eller i grupp antingen med andra 

patienter, andra vårdgivare och/eller med sitt sociala nätverk.  

• Patientgruppen är mycket heterogen avseende diagnos, problemens 

svårighetsgrad och komplexitet, komorbiditet dvs flera diagnoser kan 

förekomma samtidigt (exempelvis missbruksproblem och personlighetstörning i 

kombination med psykos, depression etc.).  

• Själva tiden för kontakt med vården kan vid svår psykisk störning för vissa 

individer vara i decennier och antalet personer som en individ relaterar till under 

så långa kontakter kan bli mycket stort. Så vilken av dessa relationer är det som 

det är meningsfullt att bedöma och när i kontakten?  
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• Under långa tidsspann hinner livet självt utsätta patienten för både påfrestningar 

och hjälpande händelser.  

 

Glappet mellan forskning och praktik 

I ljuset av den psykiatriska vårdens och den psykiatriska patientens komplexitet 

framstår reduktion tydligt som enda möjliga framkomliga vägen. Men vad man väljer 

och väljer bort kan problematiseras.  

Stick i stäv mot klientvariabelns inneboende komplexitet har forskning och utvärdering 

inom det psykiatriska fältet de senaste åren dominerats av att finna evidensbaserad 

behandling och skapa guidelines/vårdprogram för specifika diagnoser. Denna reduktion 

kan vara vansklig. Vi ska här inte diskutera de olika klientvariablernas betydelse för 

utfall dock bör något av diagnosfokuseringens begränsningar nämnas. 

 

I sökandet efter evidensbaserad behandling används helst randomiserade och 

kontrollerade studier av en specifik diagnos som får en behandlingsinsats efter en 

specifik och helst standardiserad och manualiserad metod. Tanken är att dessa studier 

ska svara på frågan om vilken metod som är bäst för vilken diagnos.  

Den underliggande tankefiguren bygger på den medicinska modellen (Wampold, 2001) 

där diagnosen är det som ska avgöra behandlingsinsatsen och att insatsen är relativt 

oberoende av personen som fått diagnosen. Denna diagnosfokusering i sökandet efter 

svaret på frågan om vilken behandling som är bäst, dvs vilken behandling som är 

evidensbaserad, har inbyggda begränsningar. Diagnos riskerar få ett förklaringsvärde 

som blir problematiskt för alla dem som inte har en mycket avgränsad problematik som 

till exempel en specifik fobi.  

• Två personer med samma diagnos har inte nödvändigtvis alla symtom 

gemensamma. Detta kommer sig av att diagnoser är uppbyggda av att 

variablerna kan kombineras på olika sätt inom samma diagnos.  

• En person kan ha flera psykiatriska diagnoser samtidigt med eller utan tillägg av 

en så kallad personlighetsstörning. Symtomen kan även variera stort  i 

svårighetsgrad.  
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• Likaså kan olika individers förmåga att fungera i det dagliga livet i relationer, 

arbete etc. (funktion) variera stort.  

• Det finns inte heller ett självklart samband mellan symtomens svårighetsgrad 

och individens funktionsförmåga. Relativt lindriga symtom kan vara 

kombinerade med stora funktionssvårigheter och personer med svåra symtom 

kan fungera tämligen väl. (Clarkin & Levy, 2004)  

• Personer med samma diagnos/er kan ha vitt skilda livsomständigheter, socialt 

stöd, personlighetsdrag etc. i övrigt. 

 

I detta komplexa samspel mellan individspecifika faktorer av betydelse för hur det går 

för patienten framstår symtomdiagnos som ett tämligen trubbigt instrument. Detta är en 

del av ”the efficacy–effectiveness gap” 10 dvs. när forskningsresultat som visat sig 

effektiva i forskningsstudier tillämpas i vardagspraktik visar de sig sällan vara lika 

effektiva.  

 

I den medicinska modellen utgår man från att metoden är det verksamma. I 

forskningsstudier används ofta manualer och behandlaren lärs upp i att använda en viss 

metod. När sedan studiens lärdomar ska omsättas i vardagspraktik med en mer 

heterogen patientgrupp kommer metoden med nödvändighet anpassas till 

förutsättningarna som råder i vardagspraktiken. Detta bidrar också till ”the efficacy –

effectiveness gap”.  

 

Men precis som i psykoterapiforskningen är det möjligt att ställa andra frågor och 

därmed få veta något om andra faktorer utöver dem som den dominerande medicinska 

modellen föreskriver till exempel om faktorer hos behandlarna och om relationen 

mellan behandlare och patient. Fokus i följande avsnitt ligger på kvantitativa studier av 

behandlingsrelationens betydelse för hur det går för patienterna i psykiatrisk vård och 

avslutas med några studier där behandlaren är medelpunkten. 
 

10 ”Efficacy” syftar på effektiviteten enligt forskningsresultaten och ”effectiveness” syftar på 
effektiviteten i praktiken. 
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Forskning stöder patienternas värdering av relationen  

Följande avsnitt fokuserar på forskning som, i likhet med psykoterapiforskningen, har 

mätt allians med en operationaliserad skala11 och har satt resultaten i relation till hur det 

går för patienterna. Skillnaden är att studierna ska handla om svår/allvarlig psykisk 

störning och ”vanlig” psykiatrisk vård. Som tidigare nämnts är antalet studier betydligt 

färre än i psykoterapiforskningen men samtidigt alltför många för att det ska vara 

möjligt att redovisa samtliga. Några metastudier står inte att finna och endast enstaka 

litteraturöversikter finns att tillgå.  

 

Begreppet svår psykisk störning är ganska oprecist och i litteraturen finner vi flera 

näraliggande begrepp till exempel allvarlig psykisk störning/sjukdom (eng. severe 

mental disorder/severe mental illness) och psykiska funktionshinder (Sandlund, 2005; 

Sundgren, 2005). Definition och operationalisering av dessa begrepp kan skilja sig stort 

mellan olika studier. Gemensamt för begreppen är att de innefattar både en bedömning 

av problemens art dvs. diagnos och en bedömning av problemens svårighetsgrad. Till 

exempel vid diagnosen depression räcker inte arten av problemet till för att självklart 

räknas till svår psykisk störning utan en svårighetsbedömning måste till. Däremot 

brukar diagnoserna psykos och schizofreni alltid räknas till svår psykisk störning i kraft 

av sin art trots att dessa inte alltid är svåra till sin grad.  

 

I detta avsnitt presenteras endast studier som uttalat inkluderar schizofreni och/eller 

psykos för att säkerställa att studien avser svår psykisk störning. 

 

Begreppet ”vanlig psykiatrisk vård” (treatment as usual) är synnerligen vagt och säger 

inte mycket om innehållet i den faktiska vården. Vilka insatser individen får kan skilja 

sig stort mellan olika psykiatriska verksamheter. Det är dock ganska vanligt 

förekommande i utvärderingsforskningen som jämförelse när någon metod eller insats 

 
11 För en översikt av de olika mätinstrumenten se Mc Cabe och Priebe (2004). 
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ska ”evidensbaseras”. I detta avsnitt har jag använt ”vanlig psykiatrisk vård” för att 

utesluta studier som uttalat använt psykoterapi.  

 

Inledningsvis presenteras resultat från studier av allians och utfall i psykiatrisk 

slutenvård, därefter psykiatrisk öppenvård och två svenska studier. Sist i avsnittet 

presenteras slutsatserna från en forskningsöversikt. 

 

Allians i psykiatrisk slutenvård 

Allen (2000) följde 37 patienter (54% män och 46% kvinnor) vid en enhet för 

långtidsvårdade patienter med kronisk och svår psykisk störning i USA. Diagnoserna 

var förutom schizofreni och personlighetsstörning även missbruk och organisk 

hjärnskada. Behandlarna skattade patientens samarbete (eng. collaboration) som 

alliansmått. De fick även skatta hur mycket de tyckte om patienten (eng. likeability) och 

hur mycket patienten förbättrats vid utskrivningen. Det visade sig att behandlarnas 

skatting av allians och hur mycket de tyckte om patienten följde varandra tätt vid de 

olika skattningstillfällena. Författarnas slutsats blev att allians var starkt relaterad till 

utfall men att initial allians inte kunde förutsäga hur det skulle gå för patienterna. Allen 

(ibid.) menar därför att allians är ihopflätad med förändring och diskuterar möjligheten 

till att det kan skapas goda eller onda cirklar (eng. benign or vicious cycle) mellan 

allians med behandlaren och förbättring. 

 

I en annan amerikansk studie (Clarkin & Levy, 2004) bedömdes alliansen för 96 

personer (könsfördelningen redovisas ej) genom journalläsning. Patientgruppen kom 

från 14 olika slutenvårdsenheter som bestod av både akutavdelningar och enheter för 

långtidsvårdade. I denna studie fann man signifikanta samband mellan alllians och 

förbättring, men studien kan dock inte uttala sig om orsak och verkan. 

 

Beauford (1997) använde också journalskattning av allians men hade våldsbenägenhet 

som utfallsmått. I denna studie gick de igenom 328 journaler (52% män och 48% 

kvinnor) för patienter som vårdats på en låst slutenvårdsavdelning under en två års 
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period. Studien visade att de med sämre allians vid inskrivning hade signifikant högre 

risk för våldsbeteende under vårdtiden. Det visade sig att kvalitén på den initiala 

alliansen förblev en stark prediktor för våld även när man kontrollerade för andra 

kliniska och demografiska karakteristika som brukar förknippas med patienters våld. 

Författarna menar att situationella och interaktionella variabler som kvaliteten på 

behandlingsrelationen kan vara en viktig del för att bedöma patienters våldsbenägenhet. 

 

Både sluten- och öppenvård 

McCabe (et al. 2004) fann skillnader i sambandet mellan allians och livskvalitet för dem 

som för första gången vårdades för schizofreni och för långtidsvårdade.  

För de 90 förstagångsvårdade (33% män och 67% kvinnor) som ingick i studien fann de 

signifikanta samband mellan patientens skattning av ett av livskvalitetsmåtten ”livet i 

sin helhet” och allians men inga samband vid uppföljningen efter nio månader. För de 

168 långtidsvårdade (55% män och 45 % kvinnor) som följdes upp efter 18 månader 

fann de däremot signifikanta samband mellan alliansskattning och livskvalitet.  

 

Allians i psykiatrisk öppenvård 

En tysk studie (McCabe & Priebe, 2004) följde 72 patienter (49 % män och 51% 

kvinnor) under 20 månader i syfte att undersöka om allians kunde användas som 

prediktor för utfall avseende slutenvård och arbetssituation. I denna studie visade sig att 

olika aspekter av allians inverkade på olika utfallsmått. De patienter som kände sig 

sämre efter möten med sin behandlare hade dubbelt så mycket slutenvård jämfört med 

dem som kände sig bättre efter att ha träffat sin behandlare. När det gällde förändring i 

arbetssituation var det istället behandlarens förståelse och att behandlaren inte var 

kritiserande som visade signifikanta samband med hur det gick för patienterna. 

Författarnas slutsats är att hjälpande allians kan vara en relevant terapeutisk faktor även 

i komplex psykiatrisk vård. 

 

Solomon (1995) följde 90 patienter (52% män och 48% kvinnor) i två år. Allians visade 

sig vara en prediktor för vissa av studiens utfallsmått; livskvalitet, symtom, attityd till 
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medicinering och vårdtillfredställese. De övriga utfallsmåtten som ej var statisktiskt 

signifikanta var kontakt med familj och vänner, grad av sociala aktiviteter och dagar i 

slutenvård de senaste två åren. 

 

I Neale & Rosenhecks (1995) studie skattade 143 brukare (96% män och 4% kvinnor) 

och deras kontaktpersoner allians efter två år i ett rehabiliteringsprogram. Allians visade 

signifikant samband med bland annat förbättring av symtom, funktion och ”community 

living skills”. Däremot hade antalet dagar i slutenvård inget samband med allians.  

 

Allians och hemlöshet 

Klinkenberg (et al. 1998) undersökte om allians hade betydelse för hur det gick för 105 

hemlösa med svår psykisk störning efter 14 månader i öppenvård (könsfördelning 

okänd). Statistiskt signifikanta samband visade sig mellan allians mätt efter två månader 

i vården och tre utfallsmått: vårdtillfredställelse, mindre svåra symptom och större 

fientlighet men inte med mängd slutenvård. 

 

I en annan studie (Chinman, Rosenheck, & Lam, 2000) av insatser för hemlösa med 

svår psykisk störning mättes allians vid tre tillfällen under ett år för 2 789 klienter (64% 

män och 36% kvinnor). De fann inget samband mellan allians vid start och utfall vid 12 

månader. Men de som uppgav att de hade en allians med behandlaren vid tre månader 

hade signifikant färre dagar i hemlöshet vid ettårs-uppföljningen än dem som ej ansåg 

att de hade en allians med behandlaren. De med högre allians vid tre och 12 

månadersmätningarna var också mer nöjda med livet i allmänhet. 

 

Allians och dubbediagnos 

Calsyn (et al. 1998) följde 98 hemlösa personer (76% män och 24% kvinnor) med både 

svår psykisk störning och missbruksproblem som deltog i ett öppenvårdsprogram. Efter 

18 månader visade det sig att ju bättre allians desto stabilare boende och desto mindre 

psykiatriska symptom. Däremot fann man inget samband mellan allians och inkomst 

eller droganvändning. 
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Två svenska studier 

I en svensk studie (Johansson & Eklund, 2003) på en korttidsavdelning med 

miljöterapeutisk inriktning skattades 106 patienter (40% män och 60% kvinnor). Allians 

studerades som en del av en studie om patienters delaktighet i behandlingsplanering. 

Alliansmåttet bestod av två frågor; förtroende för personalen och kvalitet på relationen 

till den huvudsakliga behandlaren. Skattningarna gjordes fyra dagar efter inskrivning 

och vid utskrivning. Deras slutsats lyder: 

 

Efter att ha kontrollerat för symptom och psykiskt status vid inskrivning visade det sig 

att en bättre terapeutisk allians vid utskrivning var starkt relaterad till bättre utfall. 

Resultatet gäller både förbättring av symptom under behandlingstiden och 

symptomens svårighetsgrad vid utskrivning. (sid. 48, min översättning) 

 

Däremot kunde inte allianskattningen vid inskrivning förutsäga graden av förbättring. 

 

Svensson och Hansson (1999) fann ett positivt samband mellan skattning av allians och 

funktionsförbättring i en grupp om 26 patienter (57% män och 43% kvinnor) som fick 

kognitiv terapi. 

 

En litteraturöversikt 

Mc Cabe & Priebe (2004) har gjort en litteraturgenomgång av utfallsstudier avseende 

behandlingsinsatser vid svår psykisk störning som använt en operationaliserad mätning 

av terapeutisk allians.  

• Studierna omfattar olika diagnosgrupper: depression, beroende, psykos 

(inklusive schizofreni), post-traumatisk stress och blandade diagnoser.  

• Behandlingsinsatserna är psykiatrisk öppen- eller slutenvård men även 

psykoterapi och speciella stödprogram. 

• Allians mättes med flera olika skalor både med väletablerade mätinstrument från 

psykoterapiforskningen och med skalor utvecklade särskilt för psykiatrisk 

vardagspraktik.  
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• Alliansen skattas av behandlaren, patienten eller en utomstående expert och i 

några studier av både behandlaren och patienten.  

• Utfallsmåtten i studierna innehåller framförallt förändring av symptom, 

funktion, livskvalitet och antal dagar i slutenvård/hemlöshet. 

 

Författarnas drar följande slutsats efter att ha gått igenom de 22 studierna: 

A more positive relationship consistently predicts a better short- and long-term 

outcome…(a.a. sid. 115) 

The therapeutic relationship is a reliable predictor of patient outcome in mainstream 

psychiatric care (ibid.). 

 

Några kännetecken hos hjälpande personal 
 

I Behandlingshemsprojektet utvärderades vården på 23 svenska behandlingshem. En av 

studierna mätte förändringen hos 146 patienter med diagnoserna schizofreni, andra 

psykoser, personlighetsstörningar och andra psykiatriska störningar och Bengt-Åke 

Armelius drar bland annat följande slutsats: 

 

Att det finns ett starkt positivt samband mellan personalens tro på en god prognos 

för patienten och hur det går för patienten skulle delvis kunna förklaras med 

sjukdomsgraden hos patienten. Vi har dock analyserat detta samband även med 

korrektion för initial sjukdomsnivå och funnit att sambandet ändå är positivt. Det 

kan alltså röra sig om en genuin effekt av att personalen förmedlar en hoppfull 

inställning till patienten, oavsett hur sjuk patienten är (Armelius, sid. 28).  

 

Rolf Holmqvist (2000) har studerat sambandet mellan personalens känslor i förhållande 

till patienterna och behandlingsutfallet. Han fann att det blev bättre utfall för patienter 

med psykos när personalen hade låga nivåer av negativa känslor. Däremot visade det sig 

att för patienter med borderlinediagnos var negativa känslor hos personalen i början av 
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behandlingen relaterat till bättre utfall när känslorna förbytts mot starka positiva känslor 

i slutet av behandlingen. 

 

I en finsk studie ville Viinamäki (et al. 1996) finna vilka faktorer som ledde till 

psykosocial återhämtning. En av de faktorer som visade statistiskt signifikant samband 

med god återhämtning var känslan av att behandlaren önskade hjälpa patienten även 

utanför behandlingstillfällena om det skulle vara nödvändigt. 

 

Finns det olikheter i allians mellan psykoterapi och psykiatri? 

Vissa studier tyder på att det eventuellt kan finnas skillnader mellan allians i 

psykoterapiforskningen och allians i psykiatrisk vardagspraktik och/eller mellan mer 

eller mindre svår och komplex problematik. Antalet studier är dock få och 

hittillsvarande resultat är inte entydiga. Två frågor har lyfts fram: 

1. Tar det längre tid för personer med svår psykisk störning att bilda allians? 

Chinman (et al. 2000) och Frank & Gunderson (1993) fann att det hade betydelse när 

mätningen av relationen görs. De menar att det kan ta längre tid för alliansen att 

etableras när det handlar om svår psykisk störning. Chinman (ibid.) undersökte 

relationens betydelse i förhållande till hemlöshet och fann att den inledande relationen 

inte hade någon betydelse för antalet dagar i hemlöshet. Däremot om en relation hade 

etablerats vid tre respektive tolv månader var det statistiskt signifikant med mindre 

hemlöshetsdagar. Frank & Gunderson (1990.) fann att de med god allians före sex 

månader gick det bättre för och de hade mindre medicin vid uppföljning efter två år. 

Men Svensson & Hansson (1999) fann att 89% av patienterna i deras studie kunde 

etablera god eller ”fair” allians redan inom 10 veckor. Majoriteten av patienterna i 

denna studie hade schizofrenidiagnos och vårdades i heldygnsvård. 

 

2. Kan behandlarnas skattning bättre förutsäga hur det går för brukarna? 

I psykoterapiforskningen förutsäger patientens värdering av alliansen bättre utfallet än 

terapeutens bedömning av alliansen. Några studier där det handlar om svår psykisk 

störning har funnit att behandlarens bedömning av alliansen bättre kunde förutsäga 
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utfallet vid svår psykisk störning (Gehrs & Goering, 94; Michael S Neale & Rosenheck, 

1995). 

Författarna resonerar om möjliga förklaringar till det oväntade resultatet. När allians 

skattas retrospektivt finns det risk för att framförallt personalen låter sin 

alliansbedömning påverkas av att de visste hur det gått för brukaren.  

 

Vad påverkar skattningen av allians? 

Det finns således ett antal studier som redovisar ett positivt samband mellan allians och 

utfall även för personer med allvarligare psykisk problematik i psykiatrisk vård. 

Men hur kan man vara säker på att det inte är faktorer hos individen, till exempel 

sociodemografiska förhållanden eller hur svåra problem personen har, som påverkar 

skattningen av allians? 

 

Flera studier har undersökt en mängd olika faktorer för att se om de har samband med 

alliansskattningen. Några studier har funnit att behandlarna verkar påverkas av vissa 

patientfaktorer när de skattar allians. De tenderar att skatta alliansen högre ju bättre 

patienten fungerar med avseende på till exempel global funktionsförmåga (Stevens, 

Hynana, & Allen, 2000), arbetsförmåga och social relationer (Svensson & Hansson, 

1999) 

 

Däremot verkar inte patientfaktorer som sociodemografi, vård och sjukdomshistoria 

eller diagnos i någon större utsträckning påverka patienters eller experters skattning av 

allians. Till exempel fann Hansson och Berglund ( 2003) inte något samband mellan 

skattning av allians och sociala, demografiska eller psykiatriska bakgrundsvariabler 

eller symptom. Däremot fann de att de som skattade låg allians vid samtliga mätningar 

oftare uppgav fysisk problematik. Ett liknande resultat fick även Clarkin (2004). 

Däremot fann de inte att personlighetsstörning påverkade alliansskattningen, inte heller 

demografi eller vårdhistoria. 

 



   76

Kommentar  

Som framgått av framställningen verkar kvaliteten på behandlingsrelationen ha 

betydelse för hur det går för patienter i vardagspsykiatri, även för dem med en svår 

problematik. Hittillsvarande forskning kan dock inte svara på om betydelsen av 

alliansen är lika stor, större eller mindre än i psykoterapi.  

 

Forskningsfältet är ännu i sin linda och de studier som gjorts är mycket heterogena och 

varierar i kvalitet. Det verkar dock finnas ett växande intresse för denna typ av studier. 

Flera pågående studier bland annat i England, en europeisk multicenterstudie och i 

Psykiatrin Södra i Stockholm mäts allians och andra generella faktorer i förhållande till 

utfall i psykiatrisk vård.  

 

Studierna om samband mellan terapeutisk allians och utfall väcker flera intressanta 

frågeställningar: Vilken typ av relation råder mellan skattad allians och hur det går i 

behandling?  

• Hillsvarande forskning har övertygande visat samband mellan allians och utfall 

men är det självklart så att alliansen föregår och påverkar utfallet eller är det en 

reciprok påverkan?  

• Eller kanske är det så att patienter som har förutsättningar att bilda meningsfulla 

och hjälpande relationer är dem som det går bra för?  

• Eller är det så att de som har förutsättning för förändring till det bättre också 

förbättras och förmår relatera till en behandlare?  

• Eller är det så att när det går bra så leder det till att man anser 

behandlingsrelationen som god? 
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Diskussion 
Det mest genomgående temat i denna studies intervjuer handlade om relationer. Inte 

metoder, tekniker eller specifika behandlingsinsatser. Enligt de intervjuade är det mötet 

och relationen till behandlaren som är nyckelfaktorn för vad som erfars hjälpande i 

psykiatrisk vård. I denna studie var den mest framträdande formen för kontakt med 

psykiatrisk öppenvård ett möte ’på tu man hand’ i behandlarens arbetsrum i den 

psykiatriska öppenvårdsmottagningens lokaler. Patienten måste, så att säga, spela på 

’bortaplan’ och verkar ha små eller inga möjligheter att välja vare sig person eller plats. 

Med en okänd person i en främmande miljö och okunnig om ’spelreglerna’ söker den 

blivande patienten hjälp för sina problem och omdaningen från att vara en person med 

psykiska problem till psykiatrisk patient påbörjas.  

 

I intervjuerna framstår behandlarens personliga egenskaper till exempel förmåga till 

kommunikation, inlevelseförmåga, intresse och engagemang och samspelet med 

patienten som den nödvändiga, om än inte alltid tillräckliga, kärnan. Inte i första hand  

behandlarens tekniker, yrkeskunnande och ’professionalitet’.  

 

I intervjuerna framstår vardagliga uttryck för mellanmänsklig medkänsla som effektiv 

behandling. Hur kan vi förstå att det som i resultatdelen framstår som vardagligt 

mellanmänskligt samspel i möten mellan två personer i mötet med professionella 

uppges ge terapeutisk effekt? Låt oss titta på själva situationen utifrån vad som 

framträder i intervjuerna i sökandet efter pusselbitar för att försöka få en bild av ’det 

obetydligas betydelse’ (Topor 1998). Möten på tu man hand beskrivs som helt 

dominerande mötesform. En ytterligt vardaglig situation; två människor som möts. Men 

kanske kan det vara värt att fundera ett ögonblick på vilka det är som sammanträffar och 

i bästa fall möts och var när vi söker förklaringar till att vardagliga handlingar och 

situationer upplevs hjälpande.  

 

Hur uppstår en hjälpande relation? Den verkar vara lätt att känna igen när den väl finns: 

Det känns när man i relationen till behandlaren  
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• är lyssnad på och förstådd av en behandlare som uppfattas intresserad och 

engagerad.  

• är sedd inte bara som patient med problem utan som en hel person. Definitivt 

något mer än sina symtom, sin(a) diagnos(er) och sina tillkortakommanden.  

• är en person värd att lyssna till med egen och unik kunskap som är viktig för 

behandlaren.  

• är en unik person som ej är möjlig att reducera till ett fall för standardförfarande. 

 

Samspelet mellan behandlaren och patienten, de handlingar och känslor som uppstår, 

utspelar sig under vissa för psykiatrisk vård typiska särdrag. Jag vill här nämna något 

om dimensionerna makt, tid, känslor och handlingar som är några av trådarna i den varp 

som löper genom den intrikata väv behandlingsrelationen utgör.  

 

Makt och skam 

Det självklara behöver ibland sägas: Relationen mellan behandlare och patient är en 

asymmetrisk relation.  

 

Relationen mellan behandlare och patient har vissa stående attribut som skiljer den från 

de flesta andra mellanmänskliga relationer. Relationens kärna är asymmetrisk både i 

förhållande till ojämlikhet i makt, status och art och grad av beroende. Sammanhanget 

där den hjälpsökande vanligtvis möter den professionella hjälparen lägger en situations- 

och sammanhangsbestämd kappa över de bådas individuella egenskaper. Det 

omdefinierar dem; i sina egna ögon, i den andres ögon och i omgivningens ögon. Att 

söka sig till eller få kontakt med psykiatrin innebär inte bara en möjlighet att få hjälp 

utan också ett risktagande: Rädsla för att vara/bli galen och oro för vad som ska hända i 

mötet med vården. Att inte klara sitt liv på grund av psykisk problematik beskrivs ofta 

vara förenat med misslyckande, nedvärdering, utanförskap och skamkänslor.  

 

Förutsättningarna i mötet är långtifrån jämlika:  

• Mötets plats  
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o vanligtvis i psykiatrins lokaler med hela det övertag för behandlaren som 

ligger i att vara på ’hemmaplan’.  

• Själva villkoren för mötet  

o den ena i behov av hjälp och den andre i positionen att ge hjälp. Den 

enes individuella vardagskunskap möter den andres ’vetenskap och 

beprövad erfarenhet’.  

o den enes hanteringsförsök som befunnits otillräckliga möter 

’evidensbaserade’ metoder.  

o den enes tillkortakommanden kan döljas i yrkesrollskappan medan själva 

patientskapet förutsätter tillkortakommande.  

o den enes vacklande självkänsla och ifrågasatta självbild möter den 

”medicinska blicken” med dess sorterande privilegium.  

 

Hur personalen hanterar och förhåller sig till det övertag, den makt som personalrollen 

innebär får betydelse. Utifrån sin position kan personal ytterligare sänka en patients 

självkänsla och bidra till att mötet blir ytterligare en ’skamgörande erfarenhet’ (Jönsson 

& Starrin, 2000). 

 

Tid 

Tiden är något av en grundbult. Tid kan på ett mycket konkret och påtagligt sätt 

användas likväl som uppfattas och tolkas som uttryck för relationen mellan 

institution/behandlare och patient. Att ta sig tid med någon är att tydligt visa att den 

personen är viktig. När behandlarna, som ofta uppfattas ha mycket att göra, tar sig tid 

och fokuserar på individen inverkar det inte bara på patientens syn på behandlaren och 

relationen utan kan även påverka patientens självkänsla.  

 

Personkontinuiteten – att behandlaren finns kvar över tid och genom olika faser – 

framstår närmast som ett villkor för att behandlingen ska upplevas hjälpande. 

Undantaget när patienten känner sig dåligt bemött. Behandlaren behöver bli känd av 

patienten. Patienten behöver få erfara att behandlaren lärt känna patienten både som 
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hjälpbehövande med svårigheter där de egna resurserna befunnits ohållbara men också 

som en kompetent person. Relationen behöver ha tid för att etableras och utvecklas.  

Sannolikheten för att behandlaren kan anpassa, ’matcha’ och ’tima’, insatser utifrån 

personen och situationen, att individen möter rätt handling vid rätt tidpunkt ökar, något 

som kan få en avgörande betydelse i en akut situation. Patientens beredskap till att 

mötas, till förändring och/eller att ta emot hjälp kan förändras över tid och genom mötet 

med behandlaren. Motivation är inget statiskt tillstånd utan kan växla i ett samspel med 

andra, i och med att sociala omständigheter förändras och/eller med hjälp av 

medicinering.  

 

När behandlaren har tagit sig tid och finns kvar kan behandlaren så småningom få en 

roll som en trygghet i bakgrunden som patienten kan förlita sig på är beredd att ställa 

upp och ta sig tid igen vid behov.  

 

Känslor och handlingar 

När personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård ska beskriva på vad sätt någon 

behandlare har varit till hjälp används inte sällan uttrycket att ’personkemin stämde.’  

Ibland beskrivs relationen som en förälskelse som uppstått snabbt och oreflekterat med 

en uppflammande samstämmighet mellan behandlare och patient. En förtjusning som 

lägger sig som en famn för det fortsatta gemensamma arbetet att vila i med en air av 

positiv förväntan.  

 

Andra relationer har växt sig starka sakta men säkert under ett mödosamt och försiktigt 

trevande att våga lita på och ha förtroende för. Och sedan alla varianter däremellan. 

Vissa mellanmänskliga möten hittar sin resonans direkt, andra tar längre tid på sig. Inget 

talar för att den ena sortens relation skulle vara mer hjälpande än den andra. Men det 

framstår ofta som något fundamentalt att känna sig omtyckt av behandlaren.  

 

Men det handlar inte bara om känslor och upplevelser inom individen utan också om en 

konkret samspelssituation. De terapeutiska handlingarna verkar uppstå spontant i en 
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relation och det är relationen mellan behandlare och patient som avgör vilka handlingar 

som erfars hjälpande. Och tolkningsföreträdet är patientens. Hur mycket avsikten än är 

hos behandlaren att vara till hjälp så är det enbart patienten som kan avgöra vad som 

erfars hjälpsamt. Det hindrar ju förståss inte att patientens upplevelse kan påverkas, till 

exempel genom förklaringar kan patienten komma att omvärdera sin upplevelse. 

 

Ofta handlar det om små vardagliga handlingar som får stort symbolvärde.  

En vattendelare mellan behandlare som upplevs hjälpande respektive icke-hjälpande 

verkar vara närvaron av gensvar från behandlaren. Sammanträffanden med icke-

hjälpande behandlare beskrivs ofta som att ”personkemin” inte stämde, en emotionell 

och kommunikativ dissonans med konkretiseringen: ”Det var som att tala med en 

vägg.”  

 

Det är behandlarens gensvar som är patientens instrument för bedömningen av 

behandlaren. Det är behandlarens aktivitet: reaktioner, frågor, kommentarer och andra 

handlingar, som utgör tolkningsgrunden för om behandlaren bryr sig om, är intresserad 

och engagerad, har lyssnat, kommer ihåg osv.  

 

När behandlaren dessutom gör något extra, något mer än det strikt professionellt 

nödvändiga, något mer än patienten förväntat sig, tas det som ytterligare ett ”bevis” för 

att patienten är något mer än ”bara patient” i behandlarens ögon: att behandlaren ’bryr 

sig ärligt’ med ett emotionellt engagemang bortom yrkesrollen. Vanligen handlar det 

om uttryck för vardaglig medmänsklighet och ömsesidighet som får stort symbolvärde. 

Personalen tar så att säga ett trappsteg ner från den upphöjda professionalitetspositionen 

och visar sig som person. Det verkar kunna påverka patientens syn både på personalen 

och på sig själv och möjliggöra att patienten kan ta ett steg upp från patientrollens 

underordning. Kanske till och med en stunds positionsbyte; att patienten har något att ge 

behandlaren. 

 

Kännetecknande för den hjälpande relationen verkar vara att personal - patient 
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relationen kompletteras med en person till person relation med dess högre grad av 

jämlikhet och ömsesidighet: ”Som en vän.”  

 

När behandlaren erfars ”som en vän” ges det ett mycket högt förklaringsvärde för varför 

en behandlare varit till hjälp. Men det verkar vara så att det som skiljer behandlaren från 

den privata vännen är lika viktigt: att inte behöva intressera sig för behandlarens 

problem, att behandlaren har tystnadsplikt och inte är privat involverad med patientens 

närstående, att behandlarens tålamod inte tar slut och att det är möjligt att belasta 

behandlaren mer än privata närstående. 

 

Vardagliga uttryck för mellanmänsklig medkänsla framstår som effektiv behandling. 

Kan det vara så att vardagligheten rubbar maktbalansen? Därmed kan de som möts 

också vara något utöver de situationsbestämda rollerna.  

 

När det finns ett utrymme för personerna i vårdmötet kan föreställningarna som patient 

och behandlare har om varandra komma att rubbas. I vilken mån behandlaren visar 

sig/framstår som en person parallellt med sin professionalitet verkar vara en del i att en 

behandlare upplevs hjälpande. Och kanske ännu viktigare; att behandlaren tillåter att 

patienten inte bara är sina symtom, inte bara patient, inte bara sjuk och icke-fungerande 

utan också en person med fungerande sidor med unika kunskaper och erfarenheter om 

sin problematik som är av största vikt att ta tillvara i mötet med den professionella 

vården. Och får återverkan på upplevelsen av egenvärde och självkänsla.  
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Avslutande kommentar 

Vi lever i en era där metoder ensidigt lyfts fram som den verksamma ingrediensen i 

psykiatrisk vård. Ensidigheten är problematisk. Alla metoder i psykiatrisk vård är 

förmedlade och inbäddade i sociala sammanhang och relationer mellan patient och 

vårdgivare. Detta är så självklart att det riskerar att förbises och undervärderas eller 

reduceras till en enkätfråga om bemötande.  

 

Denna översiktliga rapport kan inte svara på hur stor betydelse de generella faktorerna 

framförallt allians har för hur det går för patienter med svår psykisk störning i 

psykiatrisk vård. Men forskningsresultaten indikerar att de har betydelse både i sig och i 

samverkan med andra insatser. McCabe & Priebe (2004) drar följande slutsats efter sin 

litteraturgenomgång: 

 

In mental health research, the relevance of the therapeutic relationship lies in its role 

first as an independent predictor of treatment outcome, second as a mediating factor 

that captures significant variance in the outcome of treatment interventions (a.a.. sid. 

125) 

 

Om forskning och utvärdering i det psykiatriska fältet inte vidgar sitt fokus från 

enkelspårig diagnos/metod inriktning riskerar relevant kunskap om vad som är verksamt 

i psykiatrisk vård gå förlorad.  
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