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BEMÖTANDE I PSYKIATRIN KRING DIAGNOSEN 

- UTIFRÅN ETT HELHETS- OCH RESILIENSPERSPEKTIV 

Marika Ehrenkrona och Katarina Eriksson 

 

 

Bemötandet är centralt i det psykologiska arbetet. Syftet för denna 

studie var att undersöka på vilket sätt som psykologer och patienter 

inom psykiatrisk öppenvård beskrev bemötande i samband med utred-

ning och återkoppling av utredning och diagnos. Den teoretiska ramen 

utgick ifrån holistisk-interaktionistisk teori, komplexitetsteori och 

resiliensbegreppet. Studien var en kvalitativ intervjustudie där 21 

djupintervjuer genomfördes, fördelade över två grupper bestående av 

psykologer respektive patienter. Urvalet var strategiskt och grupperna 

var icke-matchade. Reflexiv intervjumetodik varvades med tematisk 

analys vid databearbetningen. Tio teman kring bemötande framkom. 

Resultatet visade på en rad strategier för att hantera bemötandet i de 

båda grupperna och modeller för bland annat förförståelse, medvetan-

denivåer och modifieringar av diagnos presenteras. Resultatet väckte 

frågeställningar om diagnosens anpassning till individen och om nya 

diagnossystem med utgångspunkt i studiens teoriram. 

 

 

Mötet med en annan människa är centralt i psykologens arbete med patienter. Hur 

patienter bemöts lägger grunden för behandlingsarbetet i psykiatrin. Synen på vad som 

är ett professionellt förhållningssätt i bemötandet förändras dock. I dag är strävan att 

patienten bemöts med respekt, värdighet, empati och förståelse. Psykoterapiforskningen 

lyfter fram den terapeutiska alliansen och söker kartlägga vilka faktorer som påverkar 

behandlingsutfallet. Eftersom psykologisk behandling nästan alltid bygger på patient-

ens aktiva medverkan är alliansen viktig för behandlingens resultat (Lambert, 2004).  

 

Psykologers professionella förhållningssätt beskrivs och regleras av yrkesetiska rikt-

linjer, antagna av psykologförbundet (Ek, Linder & Wetter, 2007). Ett bra bemötande 

och en god kommunikation med patienten och närstående regleras också i lagstift-

ningen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2a § HSL 1982:763) ska vården i Sverige 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Den ska också främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Så långt det är 

möjligt ska behandlingen utformas och genomföras i samråd med patienten. 

 

Psykologisk behandling av god kvalitet ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, 

säker, effektiv och ges inom rimlig tid. Den ska också vara jämlik och ha ett ”tydligt 

patientfokus med respekt för specifika behov, förväntningar och värderingar. Behand-

lingsplaner utformas ofta som kontrakt, där den enskilda personen får ett tydligt med-

ansvar” (Socialstyrelsen, 2010, sid. 119).  

 

Socialstyrelsen lyfter fram att bemötandet och relationen med patienten och behandlaren 

har betydelse för hur patienten tar emot informationen. Bemötandet är också viktigt för 

hur patienten och personalen ser på patientens vårdbehov och hälsotillstånd. Diagnosen 

ska sättas i dialog med patienten där patienten ska kunna ta ställning till informationen 

och värna sina intressen. Patienten ska också ges möjlighet att välja mellan olika utred-
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nings- och behandlingsalternativ. Socialstyrelsen anger att målet med behandling inte 

bara är frihet från symtom, utan även återgång till tidigare funktionsnivå, t ex skola, 

arbete, social förmåga och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I media framkommer dock en mer sammansatt bild av den psykiatriska vården: patienter 

beskriver allt från utmärkt vård till upplevelser av kränkning. Stockholms Läns Sjuk-

vårdsområde (SLSO) gör årliga utvärderingar av sin verksamhet i s k kvalitetsbokslut. 

Där redovisas bl a hur patienten upplever bemötandet, delaktigheten i behandlingen och 

informationen om sin diagnos. Inom både barn- och vuxenpsykiatrin finns ett stort 

förbättringsutrymme, enligt patienterna. Av dem som hade sökt hjälp i psykiatrin var 

20-25% inte nöjda med bemötandet. När det gällde information och delaktighet i beslut 

om vård och behandling var ca 40-60% missnöjda. Jämfört med annan verksamhet 

fanns det största förbättringsutrymmet när det gäller patientbemötande inom just psy-

kiatrin (SLSO, 2008; 2009). 

 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm län har samtidigt satsat på att för-

bättra bemötandet och mottagandet av familjerna. Informationen har gjorts mer lättill-

gänglig bl a genom hemsidan www.bup.se (BUP, 2010a) där familjer får veta vad som 

händer vid en första telefonkontakt, hur det första besöket går till och hur familjen kan 

få fortsatt hjälp. BUP bedriver också ett mottagningsprojekt där tre olika metoder för att 

bemöta och ta emot familjerna undersöks (BUP, 2010b).  

 

Begreppet bemötande beskrivs av Danielsson och Liljeroth (1996), som konstaterar att 

tankarna alltid är en del i ett handlande. Tankemönster omvandlas till bemötande, som 

leder till ett samspel. En individs förhållningssätt blir aktivt i bemötandet och samspelet 

med omgivningen. Bemötandet är ett redskap som visar individens förhållningssätt i en 

kommunikationsprocess. Förmåga till kommunikation och samspel är de främsta verk-

tygen för att skapa ett möte med en individ och påverka utvecklingen på ett djupare 

plan. Detta är särskilt viktigt för den som arbetar med människor som har problem 

(Danielsson & Liljeroth, 1996): 

 

Kvaliteten i kommunikation och samspel har sin grund i personens förhållnings-

sätt, dvs i tänkande och styrande tankemönster. Förhållningssättet uttrycks i be-

mötande (språk och handlande) som sedan avgör kontakten mellan personerna. 

Kommunikation är den process som uppstår. För att markera att kommunikation-

en sedan kan bli en aktiv och medveten process talar vi också om samspel. 

(Danielsson & Liljeroth, 1996, sid. 156). 

 

Med insikten att allt handlande har en mening för individen kommer behandlaren att 

lyckas bättre i sitt bemötande. Det innebär dock inte att behandlaren alltid förstår vad 

som är meningen för individen. Danielsson och Liljeroth (1996) framhåller att osäkerhet 

i tolkningen av beteenden leder till bristande kommunikation och osäkerhet i bemötan-

det.  

 

Psykiatriska diagnoser ställs enligt något av de gällande diagnossystemen: DSM-IV och 

ICD-10. Diagnosen har fått allt större betydelse inom psykiatrin och under senare år har 

framför allt neuropsykiatriska diagnoser en mer framträdande roll inom barn- och ung-

domspsykiatrin (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). Samtidigt pågår en 

allmän debatt om diagnosens roll i den västerländska kulturen (Johannisson, 2009; 

http://www.bup.se/
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Watters 2010) och vetenskapliga diskussioner inför nya versionen av DSM som lanseras 

2013 (DSM-5 Development, 2010; Nelson-Grey et al., 2007). 

 

Mot bakgrund av den aktuella diskussionen om diagnoser och att bemötandet inom 

psykiatrin lyfts fram av såväl patienter och Socialstyrelsen som i samhällsdebatten 

framstår det som angeläget att rikta fokus mot just bemötandet i samband med diagnos.  

 

I denna studie valdes ett helhetsperspektiv som utgår från att människan är komplex och 

dynamisk samt att biologiska, psykologiska och sociala processer samspelar inom in-

dividen. Framför allt kan inte en variabel plockas ut och studeras isolerat utan att dess 

miljö/kontext beaktas. När det gäller bemötande kring en person som söker hjälp för ett 

psykiatriskt problem, utreds och får en diagnos handlar det om ett samspel mellan minst 

två personer t ex utredaren/behandlaren och den hjälpsökande, och i vissa fall är 

processen betydligt mer omfattande.  

 

Att se på människan som dynamisk och utvecklingsbar ligger inom resiliensbegreppet. 

Med ett resiliensperspektiv sätts fokus på en individs möjligheter och styrkor, vilket 

inger förhoppningar och läkningsmöjligheter för individen. Det är inte summan av 

riskfaktorer som leder till dysfunktionell utveckling utan samspelet mellan dessa. För en 

person som söker hjälp inom psykiatrin kan det vara av betydelse att mötas av ett 

”möjlighetsperspektiv” istället för ett synsätt som är mer begränsande och negativt. 

Detta utgör grunden för att i studien anlägga en teoriram kring helhetsperspektiv och 

resiliens då processer kring bemötande vid diagnos och utredning studeras.  

 

Teori 

Den teoretiska ansatsen som valdes var ett helhetstänkande, som har sin förankring i en 

holistisk-interaktionistisk modell, personansatsen, komplexitetsteori, kontextualitet och 

resiliens-begreppet.   

 

Magnusson (1992a; 1992b; 1996; 2001) har utvecklat en holistisk-interaktionistisk 

modell med en rad antaganden. Varje individ är unik och en hel varelse. Individens ut-

veckling är komplex och dynamisk över tid. Statistisk analys kräver att person-ansatsen 

(ett kluster av variabler i samspel hos individen) tillämpas. Psykologiska, biologiska och 

sociala variabler står i ständigt samspel och utbyte med varandra. En variabel kan inte 

plockas ur sitt system och studeras isolerat då de variabler som den står i samverkan 

med är kvar i sin kontext. Individens beteende i en situation är inte enkelt predicerbart, 

utan varierar över tid beroende på betingelserna. 

 

Individens utveckling är en process som karaktäriseras av ett kontinuerligt utbyte 

mellan mentala och biologiska faktorer såväl inom individen som mellan individen och 

omgivningen. Kommunikation mellan biologiska och psykologiska faktorer är en två-

vägskommunikation. Individuell sårbarhet kan vara medfödd, men också uppstå ur 

individens interaktion med en bristfällig miljö (Magnusson, 1992b).  

Magnusson et al beskrev en modell som innefattar 1) psykologiska och biologiska 

aspekter inom individen, tillsammans med 2) de sociala och situationella. Individens 

beteenden utgör 1+2 tillsammans, men inte var för sig. En individs beteende är svårt att 

förutsäga både vad gäller situationer och över tid. Magnusson et al har i ett experiment 

visat att det endast går att predicera en människas beteende om betingelserna är likadana 

varje gång. Så fort betingelserna förändrades minskade korrelationen tydligt. En in-
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divids beteende i en situation är alltså ett resultat av en komplex och adaptiv process 

(Magnusson, Gerzen & Nyman, 1968; Magnusson, Heffler & Nyman, 1968; Magnus-

son & Heffler 1969).  

I personansatsen utvecklade Magnusson och Bergman (Magnusson 1992a; Magnusson 

& Mahoney 2001; Bergman 2001; Bergman et al. 2003) den statistiska analysmetoden 

från en traditionell faktor-, varians-, regressionsanalys med tonvikt på enskilda variabler 

och samband till flervariabeltänkande där individens unika uppsättning av variabler, 

deras komplexitet och icke-linjära samband beaktas.  

 

Istället för att studera t ex variabeln aggressivitet hos 6-åringar lyfte de fram individu-

ella mönster av variabler i longitudinella studier, vilket ledde till mer differentierade 

resultat. Exempelvis visade en studie om 6-åringar med aggressivt beteende att när 

personansatsen tillämpades gällde inte risken att utveckla antisocialt beteende i hela 

denna grupp, utan endast för en subgrupp. För övriga var inte risken större än i normal-

gruppen 6-åringar. Genom personansatsen nyanserades kunskapen om samband och 

predicerbarhet. De flesta som växer upp i en riskmiljö utvecklar inte antisocialitet, 

kriminalitet eller psykisk sjukdom (Magnusson, 1992b). 

Komplexitetsteorin beskriver processer i icke-linjära, dynamiska, komplexa system. I ett 

komplext system är det interaktionen mellan de ingående enheterna och interaktionen 

mellan olika system som studeras. Resultatet är ett dynamiskt utfall av de ingående 

delarna.  Relationerna mellan delarna inom och mellan systemen är inte fixerade, utan 

varierar som ett resultat av en självorganisation. Komplext är i det här sammanhanget 

inte detsamma som komplicerat. Ett komplicerat system är statiskt och kan förstås 

genom sina delar, medan ett komplext system bara förstås genom studiet av det 

dynamiska samspelet mellan delarna. Komplexa system är känsliga för ändringar i 

ingångsvärden. Små förändringar i ingångsvärden kan ge stor utväxling i resultat 

(”kaos-teori”). Det gör att iterationen (upprepade processer) är särskilt intressant inom 

komplexitetsforskningen (Cilliers, 1998). 

Kontextualitet. Kontext betyder ”med” (con) ”texten”, alltså ”det som är med texten”: 

texten i sitt sammanhang. I överförd bemärkelse studeras ett fenomen i sin omgivning. 

Människan befinner sig alltid i ett sammanhang, fysiskt, psykologiskt, historiskt, 

kulturellt och socialt. Inom psykologin innebär kontextualiteten att se individen i sam-

spel med sin miljö. Alla metafysiska föreställningar om bestående inre egenskaper och 

statiska kategoriseringar utmanas, eftersom individen visar upp olika beteenden i olika 

sammanhang. Hur en individ handlar i en viss situation kan inte enkelt generaliseras till 

helt andra situationer (Magnusson, Gerzen & Nyman, 1968; Magnusson, Heffler & 

Nyman, 1968; Magnusson & Heffler 1969).   

Resiliens är den förmåga eller kapacitet som ett dynamiskt system mobiliserar för att 

hantera stress och möta yttre störningar. Begreppet kan appliceras på en rad områden, bl 

a inom fysiken (elasticiteten i material), i ekologin (en sjö återhämtar sig efter miljö-

förstöring) och i ekonomin (hur samhället klarar finanskriser). Inom psykologin an-

vänds det framför allt för att beskriva hur barn förmår att utvecklas väl trots en utsatt 

miljö (Helmen Borge, 2005; Sommer, 2005), samt i kris- och traumabehandlingen 

(Cyrulnik, 2004a; 2004b: Martin et al., 2009; Brenner et al., 2010). Rutter definierar 

resiliens som processer som gör att en individ kan utvecklas tillfredsställande, trots er-

farenheter av situationer som har inneburit risk för att utveckla problem (Rutter, 2000). 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var därför att med utgångspunkt i den teoretiska ramen om helhets-

perspektiv undersöka hur psykologer och patienter i psykiatrisk öppenvård beskriver 

bemötandet vid utredning, återkopplingen av utredning och diagnos. 

 

Frågeställningarna var: 

1.  Hur beskriver psykologer sitt bemötande vid utredning, diagnos och återkoppling?  

2. Hur beskriver patienter bemötandet från vården vid utredning, diagnos och åter-

koppling? 

 

 

Metod 

 

Denna kvalitativa intervjustudie utgick ifrån ett teoretiskt perspektiv med en holistisk-

interaktionistisk ansats. Den metod som valdes var teoristyrd tematisk analysmetod. 

Efterhand som studien pågick kom inslag av empiristyrd tematisk metod att användas 

(Langemar, 2008). Under studiens gång kom således kombinationen teoristyrd-empiri-

styrd tematisk analys att öka. Djupintervjuerna var riktat öppna och genomfördes uti-

från reflexiv intervjumetodik och reflexivt analyserande, enligt Thomsson (2002). 

 

Beskrivning av tematisk analysmetod 

Tematisk analysmetod används för att bearbeta kvalitativt undersökningsmaterial, t ex 

intervjudata. Vid den induktiva eller empiristyrda analysen identifieras inledningsvis 

teman mer eller mindre förutsättningslöst i materialet. De reduceras sedan till slutgiltiga 

teman, ges nya begrepp och teoretiska definitioner. Teoristyrd eller deduktiv tematisk 

analys kan användas för att göra en hypotesprövning men också för att undersöka ett 

material med utgångspunkt i en teori utan att nödvändigtvis testa teorin. Inledningsvis 

formas då intervjuerna så att de genererar svar på studiens syfte och forskningsfrågor. 

Därefter sorteras intervjudata in under redan givna teman (Langemar, 2008). 

 

Det är vanligt att den tematiska analysen skiftar mellan induktivt och deduktivt tillväga-

gångssätt. Förutbestämda teman kombineras med nya teman som genereras ur material-

et. Särskilt om undersökningen också är inriktad på att upptäcka något nytt är det 

relevant med semi-strukturerad intervjuteknik. Resultatet diskuteras sedan i relation till 

den teori som var utgångspunkt för studien (Langemar, 2008).  

 

I denna studie hade den teoretiska ramen en holistisk-interaktionistisk ansats och förut-

bestämda teman kring t ex resiliens och kontext. Nya teman, som kom till efter hand, 

var t ex diskursivt medvetet och variation. Det innebar att nya begrepp och modeller 

utvecklades under datainsamlingen eller vid bearbetningen av resultatet. 

 

Beskrivning av reflexiv intervju- och analysmetod 

Den reflexiva metoden (Thomsson, 2002) innebär att intervjuerna har en utforskande 

och kreativ karaktär och blir en drivkraft i studien. Nya tankar som föds under samtalet 

tillvaratas. Under intervjusituationen beaktas olika innebördsnivåer som uppstår i sam-

talet och i relationen. Intervjuaren strävar efter en så jämlik situation som möjligt under 

intervjun. Det är också viktigt att intervjuaren reflekterar över aspekter som makt, kön 

och språk i intervjusituationen. Vilken förförståelse eller teoretisk skola som denne till-

skriver sig och hur det eventuellt kan inverka är frågor som ställs. De svar som kommer 

fram i intervjuer och hur dessa tolkas ska reflekteras över och granskas kritiskt. 
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Nya tankar och idéer kan födas under studiens gång och därmed kan nya teorier och 

metateorier beaktas. Analysarbetet beskrivs som intuitivt och kreativt, varvat med en 

systematisk och kritisk analys. Resultaten ska utsättas för teoretiska och metateoretiska 

resonemang. En tolkande och reflexiv ansats är att kasta ljus över fynden utifrån olika 

perspektiv och ta tid för eftertanke. Att analysera språk och makt med fokus på deras 

motsägelser och variation ingår, men också att vara medveten om de diskurser som 

påverkar kontexten. Att söka riktighet i tolkningarna, jämföra delarna med helheten och 

se hur de hänger ihop med andra tolkningar utförs, men tolkningen bör också tillföra 

något nytt. Tolkningen ska vara logisk. Läsaren ska kunna följa studiens tillvägagångs-

sätt och analysförfarande och ta ställning till rimligheten i resultaten (Thomsson, 2002).   

 

Förförståelse 

Denna studie har genomförts inom ramen för examensuppsats på psykologprogrammet 

vid Stockholms universitet. De båda författarna har under handledning lagt upp och 

genomfört studiens samtliga moment som urvalsförfarande, intervjuer, analyser, be-

arbetning och presentation i rapport. Den teoretiska förförståelsen hos författarna var 

eklektisk. De har båda inom ramen för utbildningen steg 1 i KBT. En av dem har dess-

utom tidigare yrkeserfarenhet som dansterapeut och steg 1 i PDT.  

 

Val av undersökningsgrupper 

Två undersökningsgrupper valdes ut: psykologer som arbetade inom öppenvårds-

psykiatri och patienter med erfarenhet av psykiatri. Inklusions- och exklusionskriterier-

na för respektive grupp var vida men tydliga. Avsikten med studien var att få variation i 

materialet kring frågeställningarna. Psykologerna representerade därför både vuxen- och 

barnpsykiatri, skilda behandlingsmetoder och kliniska uppdrag, olika huvudmän, samt 

en geografisk spridning över landet. De hade i varierande utsträckning erfarenhet av 

bemötande kring diagnoser.  

 

Deltagarna i patientgruppen hade haft kontakt med öppenvårdspsykiatrin och ett kriteri-

um var att de skulle ha fått en diagnos. Däremot krävdes inte att de skulle ha genomgått 

en omfattande utredning för att få delta i studien. Inga barn ingick i studien av forsk-

ningsetiska skäl. Däremot ingick föräldrar i patientgruppen då de kunde uttala sig om 

sina erfarenheter som föräldrar till barn som hade fått en diagnos. Ett exklusionskriter-

ium var att diagnostiseringen inte fick ligga för nära i tid inpå studiens genomförande 

för att patienterna skulle kunna inta en viss distans och inte vara i akut kris. 

 

Strategiskt urval 

Urvalsmetoden var strategisk, dvs den gjordes utifrån vad som visade sig vara mest 

relevant under processens gång (Langemar, 2008). Syftet med valet av urvalsmetod var 

att nå ökad variation för att få frågeställningarna belysta från så många olika håll som 

möjligt. Även intervjupersonernas tillgänglighet och villighet att ställa upp på intervju 

påverkade det slutliga urvalet.  

 

Studien har haft fokus på upplevelser och erfarenheter av bemötande. Psykologer och 

patienter var icke-matchade, dvs de beskrev inte samma möte eller behandling, utan mer 

generella tankar och erfarenheter om bemötande utifrån sina erfarenheter av psykiatrin. 

   

Psykologgruppen bestod av 12 personer, varav sju arbetade inom vuxenpsykiatrin och 

fem inom barnpsykiatrin. Av de 12 var 10 leg psykologer och flera hade psykoterapeut- 

utbildning. En var socionom med psykoterapeututbildning och en var psykiatriker med 
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KBT-utbildning och lång klinisk erfarenhet. Gruppen representerade tre olika landsting 

med upptagningsområde i såväl storstad som landsbygd. Tre av behandlarna arbetade på 

en privatägd mottagning med landstingsavtal, de övriga inom landstingsdriven verksam-

het. De företrädde olika behandlingsmetoder som KBT och PDT. Kliniskt hade de 

erfarenhet av diagnoser som schizofreni, bipolär, depression, ätstörningar, ångestsjuk-

domar och neuropsykiatriska diagnoser. Deltagarnas ålder varierade från ca 30 år till ca 

65 år. Erfarenheten i yrket varierade ca 1-30 år. I gruppen var nio kvinnor och tre män. 

Gruppen kallas fortsättningsvis i rapporten för ”psykologgruppen". 

 

    Urvalsförfarande i psykologgruppen. Det gjordes flera aktiva försök att via telefon 

och mail få kontakt med olika mottagningar i Stockholm och i övriga landet. Tio BUP-

mottagningar i Stockholms län kontaktades, av dessa kunde tre delta med sammanlagt 

fyra psykologer. När det gällde vuxenmottagningar kontaktades sex mottagningar, 

vilket genererade en intervju med en psykolog från en mottagning i ett annat landsting. 

Vid sidan av detta urval togs via informanter kontakt med ytterligare fem mottagningar, 

vilket resulterade i intervjuer med sju behandlare (i två olika landsting). 

 

Patientgruppen bestod av nio personer, varav sex hade psykiatriska diagnoser. Övriga 

tre deltagare var föräldrar till barn som hade fått neuropsykiatriska diagnoser. Del-

tagarna var spridda över två landsting och hade haft olika lång kontakt med psykiatrin: 

från ett år upp till 30 år. Diagnoser som schizofreni, psykos, depression, Asperger 

syndrom och ADHD fanns representerade bland patienterna. I denna grupp var sex 

kvinnor och tre män. Gruppen kallas fortsättningsvis för ”patientgruppen” i rapporten. 

 

    Urvalsförfarande i patientgruppen. Olika patientföreningar, anhörigföreningar, för-

äldrasajter och ideella verksamheter kontaktades inför intervjuerna. Detta resulterade i 

att två intervjupersoner rekryterades denna väg. Några mottagningar där psykolog-

intervjuer genomförts tillfrågades om möjligheter att göra patientintervjuer, vilket ledde 

till intervju med ytterligare en person. De övriga sex intervjupersonerna i patientgrupp-

en valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval (Langemar, 2008), dvs där den ena inter-

vjupersonen ger tips om nästa osv. Även här gjordes en genomgång av urvalskriterierna 

i relation till studiens syfte. 

 

Datainsamling/Material 

Sammanlagt 21 djupintervjuer genomfördes vid personliga möten på platser som var 

lämpliga och uppfattades som bekväma för intervjupersonen, t ex på mottagningen, i ett 

avskilt rum på ett bibliotek eller i hemmet. Intervjuerna planerades att utföras av två 

intervjuare, men vid fem tillfällen var det endast en intervjuare på grund av praktiska 

hinder. Intervjuerna varade i 50-65 minuter och spelades in på 1-2 bandspelare. Under 

intervjun gjordes även simultant anteckningar.  

 

Som förberedelse inför intervjun gick intervjuarna/författarna igenom intervjuguiden. 

Reflektioner gjordes över på vilket sätt just denna intervjupersons erfarenheter bäst 

skulle kunna komma fram under intervjun (Thomsson, 2002).  

 

I början av intervjun beskrevs studiens syfte och ramar för intervjupersonen: bl a sekre-

tess och frivillig medverkan. Denna information hade intervjupersonerna redan fått i 

samband med att intervjun bokats, men vid intervjutillfället fick intervjupersonen 

ytterligare en möjlighet att ställa frågor eller avböja medverkan. Alla intervjupersoner 

genomförde hela intervjun och godkände inspelning på band. Under intervjun ställdes 
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frågor enligt intervjumallen och med uppföljning utifrån vad intervjupersonen berättade. 

Mot slutet av intervjun fanns tid att fånga upp om något viktigt inte hade kommit fram 

och intervjupersonen hade också möjlighet att göra tillägg (Thomsson, 2002).  

 

Dokumentation 

Förutom inspelningsband och anteckningar från intervjuerna dokumenterades undersök-

ningens procedur löpande i en loggbok. I loggboken antecknades det tillvägagångssätt 

som använts, viktiga händelser i projektet, men också reflexioner och diskussioner som 

kom upp efter hand under processen. Anteckningar fördes i memos och diskuterades 

löpande av de båda intervjuarna/författarna, varvid deras egna tankar och känslor under 

intervjuerna lyftes upp och diskuterades reflexivt och kritiskt för att minska risken för 

att dessa skulle påverka tolkningarna av intervjudata och resultatet. 

   

Procedur 

Studiens procedur genomgick tre faser:  

Första fasen: kunskapsinhämtande. Inledningsvis söktes kunskap om diagnos, bemöt-

ande och utredningar, samt inom de valda teorierna. Under denna fas genomfördes 

intervjuer med forskare: professor emeritus David Magnusson och professor Lars R. 

Bergman, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Samtidigt följdes 

debatter om diagnos och bemötande i svensk och internationell media. Även relevant 

litteratur, utredningar inom området samt forskningsmetodik i kvalitativ metod och 

intervjuteknik inhämtades. Därefter arbetades en generell teoretisk ram fram, med ett 

helhetsperspektiv (presenterad under rubriken teori) av betydelse för den tematiska 

analysen, förståelsen av resultatet och studien som helhet. En intervjuguide utformades 

för psykolog- respektive patientgruppen utifrån den teoretiska ramen och kom att 

förfinas i takt med att de första intervjuerna genomfördes (Bilaga 1-2). 

 

Andra fasen: intervjugenomförande. Intervjuerna genomfördes samtidigt som nya inter-

vjupersoner till projektet rekryterades och den sammanlagda intervjuperioden omfattade 

ca fyra månader: perioden 27 nov 2009 - 31 mars 2010. Sammanlagt djupintervjuades 

12 behandlare från nio olika mottagningar. Behandlarperspektivet bedömdes vara mättat 

vid 12 intervjuer. Nio patienter eller föräldrar (med erfarenhet från BUP) intervjuades. 

På grund av begränsningar i projektets ramar samt tillgängligheten på intervjupersoner 

bedömdes detta perspektiv inte fullt ut mättat.  

 

Tredje fasen: reflexion och databearbetning. Till en början löpte denna fas parallellt 

med intervjufasen. När samtliga intervjuer var genomförda gick arbetet in i en renodlad 

databearbetningsfas.  

 

Databearbetning 

I studiens inledning genomfördes reflexiva samtal efter varje genomförd intervju. Dessa 

samtal fångade de första intrycken och tankarna som kommit upp under och efter 

intervjun. Därefter noterades upplevelser och tankar under intervjun, samt det som 

diskuterats efteråt. Gemensamma och skilda upplevelser och tolkningar hos intervjuarna 

noterades. På så sätt påbörjades databearbetningen redan under intervjufasen. Dessa 

samtal kunde väcka tankar om frågor inför nästkommande intervju eller om urvalet. 

Samtalen väckte också tankar kring innehållet i diskussion, teori och inledning i den 

skriftliga rapporten. Även ny teori inhämtades under intervjugenomförandet och be-

arbetningsfasen för att besvara nya frågor som väckts, men också för att förstå de kun-
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skaper som inhämtats. Ny kunskap kom också att ingå i de ackumulerade teman som 

påträffades under denna fas. 

 

Bearbetning och analys påbörjades även efter att varje intervju genomlyssnats. Noga ut-

förd transkribering av intervjuerna genomfördes parallellt som nya intervjuer genom-

fördes. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån reflexiv metod (Thomsson, 

2002). Därefter genomlästes samtliga transkriptioner och även intervjuerna avlyssnades 

en gång till. En lodrät tematisk analys genomfördes där varje intervju analyserades och 

teman från varje intervju sammanställdes skriftligt i ett dokument. Därefter gjordes en 

vågrät tematisk analys med fokus på gemensamma teman för psykologgruppen re-

spektive patientgruppen.  

 

Analysen genomfördes var för sig av författarna och sedan diskuterades och bearbetades 

temana för att utmynna i en gemensam temasamling som besvarade forskningsfrågorna, 

vilket blev 27 teman. Dessa teman extraherades via reflexiv och systematisk analys och 

tillskrevs sedan teoretiska begrepp eller kategorier där båda gruppernas perspektiv 

samlades under varje tema. Slutligen genererades tio teman, vilket sammantaget svarade 

mot studiens syfte och frågeställningar.   

 

Psykologgruppen och patientgruppen var inte matchade i studien, och talade alltså inte 

om samma situationer av bemötande. De två grupperna beskrev två olika perspektiv av 

bemötande utifrån sina samlade erfarenheter. Perspektiven sammanställdes därefter i 

samband med analys och tolkning i resultatform.   

  

Etiska överväganden 

Undersökningens planering, genomförande och redovisning i en skriftlig uppsats har 

gjorts i överensstämmelse med de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1999). 

 

Integritet/Sekretess. Intervjupersonernas integritet har beaktats genom att intervju-

materialet hållits inom forskningsprojektet. Samtliga intervjupersoner har informerats 

före intervjun om studiens syfte och konfidentialitet. De har också fått frågan om 

samtalet kan spelas in på band med möjlighet att avstå från det. Resultatet har redovisats 

utan koppling mellan eventuella citat och identifierbara personer eller mottagningar. 

Eftersom studiens syfte var att få fram kvalitativa aspekter är kopplingen till person inte 

heller relevant. Intervjupersoner i båda grupperna förklarade att detta också var en för-

utsättning för att de skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter.   

 

Det inspelade materialet har förvarats på USB-minne på säker plats. Intervjumaterial, 

såsom transkriptioner och anteckningar har förvarats på dator med lösenordsskydd 

under projektets gång. Därefter har det raderats från dator och endast sparats på USB-

minne. Det skriftliga materialet sparas och förvaras på betryggande plats ett år från det 

att uppsatsen har godkänts. Därefter strimlas materialet och USB-filerna raderas.  
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Resultat  

 

Temaredovisning 

Vid en bearbetning av intervjumaterialet framkom tio teman som intervjupersoner i 

psykologgruppen respektive patientgruppen förhöll sig till när de talade om bemötande i 

samband med diagnos.  

 

      Tema 1.   Vad patienten kommer med. 

      Tema 2.   Förförståelse: förklaringsmodell. 

      Tema 3.   När det klickar. 

      Tema 4.   Människan bortom diagnosen. 

      Tema 5.   Makten. 

      Tema 6.   Återkoppling av utredning och diagnos. 

      Tema 7.   Variation. 

      Tema 8.   Hinder för bra bemötande. 

      Tema 9.   Efter diagnosen – vad händer då? 

      Tema 10. Kulturell kontext. 

 

Tema 1. Vad patienten kommer med.                                                                                            
         Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                           Jag kaosade till det.   
Vi arbetar med det som 
patienten kommer med.                                                                                               Vi visste inte så mycket. 
                                                                                                                                   Hjälp mig, hitta en tråd!   
                  Intoning                                                                                                         Jag kom med alla mina 
   Vara konkret                                                                                                                   papper och lade ut!                                                                                                                         
                                                                                                                                   När jag läste boken var det   
 En konst att avprogrammera!                                                                                      som att hitta mig själv.                             
                                                                                                                                             Jag fläkte upp mig! 
Figur 1. Tema 1: Vad patienten kommer med till första mötet. (Citat från psykologer och patienter.) 

 

Patienten kommer med en rad tankar, föreställningar och känslor om sin situation med 

sig till psykologen. I mötet blir detta något som patienten och psykologen söker förhålla 

sig till på olika sätt.      

                                                                                                                                
1.1. Psykologgruppen 

I psykologgruppen framhölls behovet av intoning, att ta reda på var patienten befinner 

sig och möta honom eller henne just där. Det innebär att ”lyssna var de är någonstans 

och så går man vidare utifrån det”. Så här beskrev en av intervjupersonerna det: 

 

Då gäller det för mig att inte uppträda på ett så avvikande sätt att jag skrämmer 

dem eller att de inte förstår. Det jag försöker räkna ut i den situationen det är hur 

jag skapar bästa möjliga relation. Jag försöker då att hela tiden göra funktionella 

analyser av mitt pågående beteende. För märker jag patientens svar på olika sätt 

kan jag anpassa mig. 

 

När psykologen har tonat in vad patienten berättar och var hon eller han befinner sig 

byggs en specifik strategi med utgångspunk i individens situation. Strategin kan se olika 

ut beroende på patientens utgångsläge. Om patienten t ex är inne i ett psykiatriskt 

diagnostänkande kan psykologen välja att arbeta konkret med beskrivna beteenden för 

att komma förbi en psykiatrisk jargong. 

 

 

 Tema 1 



11 

 

 I psykologgruppen framhölls att patienter kan komma med förslag till diagnos. ”Ibland 

så kommer ju faktiskt patienterna själva och säger att de anser att de har social fobi.” 

Kunskapen om olika diagnoser har ökat hos patienter och föräldrar. De har blivit mer 

pålästa om psykiska sjukdomar, jämfört med för några år sedan, framför allt går de in på 

nätet och läser, enligt vad som framkom i psykologgruppen. Detta beskrevs både som 

positivt (ökad förståelse) och som ett problem (söker hitta en diagnos). ”Föräldrar ringer 

till en och söker att de tror att sitt barn har ADHD eller nån annan diagnos och det 

behöver inte vara så.” 

 

En strategi, som framkom i psykologgruppen, vid den initiala kontakten var normali-

sering av patientens problem, att konstatera att problemen är en del av livet och att 

patienten inte är ensam. Samtidigt beskrevs att normaliseringen måste utföras försiktigt 

och med lyhördhet för att validera patientens svårigheter: 

 

Det är en konst att avprogrammera folk från idén om att det är sjukdom de har och 

i stället förklara det som att de är människor och människor drabbas ibland av 

problematiska känslor och utvecklar ibland beteenden som skapar problem i deras 

liv.  

 

1.2. Patientgruppen 

I intervjumaterialet framkom fem olika mönster av vad patienten kommer med till 

psykologen: 

 

     1. Dilemmat - varken över- eller underdriva. 

     2. Kaoset - hjälp mig, hitta en tråd! 

     3. Öppet prövande ett råd från närstående. 

     4. Form-passning - diagnosen stämmer in. 

     5. Neutralt - ingen bestämd uppfattning. 

 

                                                                           
                                                                Rätt 
                                                                     Vård                                                                        
                               
                             För    sjuk                                              För    frisk 
 

 
                                                
                                        

                                                                                                                                                                                 
 Figur 2. Patientens dilemma att kommunicera sina symtom för att erhålla vård på rätt nivå. 

 

    Dilemmat. Patienten (Figur 2) har en klar uppfattning om sina problem och är säker 

på vilken typ av diagnos det handlar om. Samtidigt är patienten rädd för att framställa 

sin situation på ett felaktigt sätt och överlägger därför med sig själv om bästa taktik för 

hur sjukdomsberättelsen ska gestaltas för behandlaren. Dilemmat är att balansera mellan 

två icke-önskade lägen: att bli betraktad som för sjuk och ”spärras in” med förlorad 

frihet som följd (oönskad konsekvens typ I), eller att anses för frisk och inte få vård, 

eller för lite hjälp (oönskad konsekvens typ II):   

Oönskad konsekvens typ I: 
Förlorar friheten.              

Oönskad konsekvens typ II:  

Får inte önskad hjälp. 

   Hur ska jag     
berätta? 
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    Kaoset. ”Jag tyckte att allt bara hade rasat och jag greppade efter ett halmstrå på nåt 

vis. Jag hade kaosat till det kan man säga.” Patienten vet varken ut eller in och gestaltar 

sitt kaos inför psykologen i hopp om att få klarhet, struktur och vägledning: 

 

Jag berättade, jag är en sån där person som är ganska öppen av mig, så jag berät-

tade ju. Jag fläkte ut mig. Hitta en tråd människa! Hjälp mig ur det, för jag ser 

inte. Det här är för stort för mig! 

 

    Öppet prövande. I det här mönstret är patienten öppet frågande i sitt förhållningssätt. 

Bakgrunden till besöket är ett råd från en närstående om en frågeställning om en viss 

diagnos eller problembild, som patienten kan tycka att det ligger något i och vill stämma 

av med psykologen: ”Så fick vi rådet att göra en neuropsykiatrisk utredning av [en när-

stående] som kunde mer om det här än vi själva. Och det var ett väldigt bra råd. Svårt att 

ge – men bra att få.” 

 

    Form-passning. I det fjärde mönstret har patienten upplevt ett problem, sökt in-

formation på egen hand på nätet och/eller i böcker och sedan själv kommit fram till den 

diagnos som bäst stämmer in. Patienten tycker att allt har fallit på plats och vill beskriva 

detta för psykologen och argumentera för sin uppfattning: 

 

Hon [psykologen] trodde inte att jag hade autismspektrumstörning. [Men] jag 

kom dit med alla mina papper. Jag hade samlat ihop en massa dokument och 

papper om vad jag stämde in på och anteckningar och bredde ut det där framför 

henne. 

 

    Neutralt. Det femte mönstret var att patienten är öppet frågande om vad det kan vara 

för problem och har inte någon bestämd frågeställning med sig till psykologen. För-

hållningssättet är samtidigt inte kaotiskt, utan neutralt intresserat till vad behandlaren 

har att komma med: ”Vi visste ju inte så mycket om det heller, så vi hade ju ingen egen 

uppfattning som var bestämd så där.” 

 

 

Tema 2. Förförståelse: förklaringsmodell. 
         Psykologgruppen                                                             Patientgruppen                                                                               

Vi började om på patientens vis.                                                                   Vad är det för quick-fix?                                                                                                   
                   Ny intoning.                                                                                                  De letade fel hos familjen!   
                                                                                                                            
  Jag anpassar mig till                                                                                                         Den förklaringsmodellen                                                                                                              
    patienten.                                                                                                                            känns lite otäck.                         

 
 
 
Figur 3. Tema 2: Förförståelse: patientens förklaringsmodell. (Citat från psykologer och patienter.) 
 

När patienter kommer till psykologen har de en förförståelse, en förväntanshorisont. De 

har med sig mentala bilder av vad som ska hända och har tidigare funderat över sina 

problem. De kan då också ha tagit till sig en viss förklaringsmodell, som inkluderar an-

taganden om orsaken till problemen och vilken behandling som är lämpligast. I vår 

kultur förekommer olika förklaringsmodeller som individen uppfattar genom media, 

vänner, experter, litteraturen, på nätet osv. Förklaringsmodellerna varierar beroende på 

tid, plats och individ. I materialet framkom mönster av felmatchning i förklarings-

                                                               

 

 Tema 2 
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modeller mellan psykologer och patienter. Felmatchningen resulterade i att patienten 

kände sig dåligt bemött, inte förstådd eller maktlös och avbröt kontakten. I intervju-

materialet framkom fyra exempel på felmatchning av förklaringsmodell mellan psyko-

log och patient (Figur 4). 
 

  
                                                                                    →  ≠  ←                                                                                      
             
               (1)             Psykodynamisk förklaring      →  ≠  ←     Biologisk förklaring 
 
               (2)                 Familjesocial förklaring      →  ≠  ←     Neuropsykiatrisk förklaring 
 
               (3)          Neuropsykiatrisk förklaring      →  ≠  ←      Social samhällsförklaring 
 
               (4)                                 KBT-förklaring      →  ≠  ←      Psykodynamisk förklaring 
 

              Figur 4. Psykologen och patientens förklaringsmodeller matchar inte varandra.                     
 

I exempel (1) i figur 4 beskrev patienten att behandlingen inte fungerade på grund av 

felmatchning mellan en biologisk modell och psykologens psykodynamiska modell. 

 

Alltså, om man har en sån där psykodynamisk förklaringsmodell, då blir det lite 

otäckt, tycker jag, för då rår man på något sätt för det. Det är liksom en del av ens 

person, jag vet inte, jag måste säga att jag föredrar personligen den här lite 

biologiska och neurologiska sjukdomsförklaringen.  

 

I exempel (2) i figur 4 beskrev en förälder kontakten med BUP som inte fungerade: ”De 

ville inte göra en neuropsykiatrisk utredning på vårt barn, utan de ville videofilma oss 

när vi lekte i sandlådan och de ville bedriva terapi på familjen. Vi förstod intuitivt att 

det inte var rätt spår för oss.” 

 

I det tredje exemplet (3) såg föräldern mer förklaringen i skolan och i strukturerna på 

samhällsnivå, medan psykologen var förankrad i en neuropsykiatrisk modell. Föräldern 

beskrev hur barnet fick en Aspergerdiagnos efter två-tre träffar och ett standardtest: 

”Det kom lite chockartat för mig. Jag [visste] inte vad det innebar. Även så här i efter-

hand kan jag undra: vad var det de sysslade med? Vad var det där för hemmagjort 

quick-fix?” (Figur 4). 

 

Det fjärde exemplet (4) var en berättelse i psykologgruppen om ett patientmöte som in-

ledningsvis misslyckades. Här handlade det om en patient som hade en psykodynamisk 

förklaringsmodell, medan behandlaren arbetade med ett KBT-perspektiv (Figur 4): 

 

Jag lärde mig KBT för 6 år sen, men man kan ju bli lite för entusiastisk ibland. 

Det första patienten gjorde var att lägga upp ett jätteflödesschema som var en 

psykodynamisk kartväxt över uppväxt och liv och olika trauman. Det var jätte-

komplicerat. Och då efter tio minuter så vek jag ihop det här och sa: ”Bra, men nu 

ska vi jobba med det här i stället.” Och [patienten] for ut härifrån och blev jätte-

kränkt och jättearg och förbannad.   

 

Vid felmatchning av förklaringsmodell mellan patient och psykolog beskrevs olika stra-

tegier för att lösa konflikten. I psykologgruppen framkom en intonings-strategi, medan 

det i patientgruppen handlade om en pröva-sluta-strategi.   

Psykologens förklaringsmodell               
l 

Patientens förklaringsmodell 
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Samarbete 
Inleds ₆ 

 Patienten 
känner sig                                  
förstådd ₅ 

2.1. Psykologgruppen: intonings-strategi 

Inom psykologgruppen betonades hur viktigt det är för arbetsalliansen att tona in vad 

patienten har för förklaringsmodell och utgå ifrån det i behandlingen. Medvetenheten 

om att patienter är unika och har olika resurser och bakgrund framhölls. I psykolog-

gruppen fanns framför allt en strategi att på ett tidigt stadium, redan vid första mötet, 

söka förebygga felmatchning genom lyhördhet för patientens förförståelse. 

 

Psykologernas intonings-strategi innebar att tidigt kalibrera till patientens förklarings-

modell. Psykologen tar ansvar för att skapa en gemensam plattform att arbeta med 

patienten utifrån. Denna plattform kan vara mer eller mindre påverkad av psykologens 

eget perspektiv. Psykologen kan varsamt söka skapa förståelse hos patienten för den 

förklaringsmodell som psykologen själv arbetar med. Men det fanns också ett mönster i 

intervjumaterialet att psykologen inte framhåller någon bestämd modell i behandlings-

arbetet, utan anpassar sig i stor utsträckning till det sätt som patienten vill tala om sina 

problem och till patientens förklaringsmodell:  

 

Det beror på patienterna, vissa ville förstå sin historia och varför det hade hänt, då 

blev det mer psykodynamiskt och strikt. Andra ville att det skulle vara mera 

biologi och då blev det mera så, det här är något biologiskt som händer dig och 

hur tar man hand om sin biologi och sover och allt det där. Och andra blev det att 

vara ute i samhället och att det inte är så farligt. 

 

Trots en förebyggande intonings-strategi kan det ändå uppstå konflikter och bruten kon-

takt till följd av skilda förklaringsmodeller. I det fjärde exemplet i figur 4 (felmatch-

ningen mellan psykodynamisk patient och KBT-behandlare) reparerades den avbrutna 

relationen genom att behandlaren tog ansvar för avbrottet, backade och började om med 

ny intoning och skapade en gemensam plattform: ”Vi började om från början kan man 

säga. [Patienten] kom igen och vi gick igenom det på patientens sätt, en eller två 

gånger” och därefter kunde behandlingen komma igång och flöt sedan väl.” (Figur 5). 
  
 
 
                                                                                                                               Backar och tonar  in ₂ 
    
            ”Vi börjar om där 
                  du är!”₃ 
  
                                                   Skapar en 
                                                   gemensam  
                                                   plattform ₄ 
 
 
 
Figur 5. Reparation av bruten kontakt till följd av felmatchning av förklaringsmodell mellan behandlare 
och patient. 
 

2.2. Patientgruppen: pröva-sluta-strategi 

Inom patientgruppen fanns mönstret (Figur 6) att felmatchningen i förklaringsmodeller 

löstes genom att patienten slutar (1). Patienten kan därefter antingen ge upp (2) eller 

pröva med en ny psykolog eller klinik (3). Denna kontakt kan i sin tur antingen leda till 

en ny felmatchning och patienten ger upp (4), eller till en kontakt som bättre matchar 

Sammanbrott till följd av felmatchning ₁ 
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patientens förklaringsmodell. Patienten känner sig förstådd (5) och ett samarbete inleds, 

i form av utredning, samtalskontakt eller terapi (6).  
  
                                                                                                                     Känner sig                              Samarbete 
                                                                                                                        förstådd ₅                              inleds ₆ 
                                                       Prövar ny  
                                                     Behandlare ₃       

 Patienten slutar ₁                                                                         ₄  
                     

                                               ₂   
Figur 6. Patientens pröva-sluta-strategi vid felmatchning av förklaringsmodell.                                   
 

I ett exempel i patientmaterialet var en förälder missnöjd med psykologkontakten an-

gående sitt barn. Enligt modellen (Figur 6) slutade föräldern (1) och sökte ny behandlare 

(3) som bättre stämde med förälderns förklaringsmodell, vilket ledde till att föräldern 

kände sig förstådd (5) och inledde ett samarbete (6): 

 

Så vi kontaktade XX. De var jättebra, de bemötte oss på ett helt annat sätt. De be-

handlade oss med respekt, det kändes som om vi var välkomna. Vi kom inte och 

besvärade dem på något sätt, utan, ja, deras målsättning var att hjälpa oss att 

komma vidare och det funkade jättebra. 
 

 

Tema 3. När det klickar. 
       Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                Skönt att snacka cykelmodeller.   
Samma sida om staketet.                                                                                    Inte för mjäkig  
Mer lik än olik patienten.                                                                                        -  och inte för hård. 
  Bygger på frivillighet.                                                                                                  Ingen blev rädd för mig.   
                  Engagerad                                                                                                   Inte det där jätteavståndet 
   Kamratlig                                                                                                                                  till min terapeut.                                                                                                                         
                                                                                                                                   Hon bryr sig.   
Jobbar aktivt för att få kontakten.                                                                                 Kunde prata om                           
                                                                                                                                               vanliga saker. 
Figur 7. Tema 3: Alliansen – när det klickar. (Citat från psykologer och patienter.) 

                                                                                                                               

I materialet framkom exempel på bra bemötande och hur det realiserades på olika sätt, 

enligt de två grupperna. För psykologgruppen handlade det om att bygga alliansen 

genom att betona det jämlika mötet. I patientgruppen beskrevs att det ”klickar” i be-

tydelsen att ”det säger klick”, alltså att relationen direkt fungerade väl. I båda grupperna 

betonades att bemötandet var viktigt för behandlingens resultat.  

 

3.1. Psykologgruppen 

Psykologerna talade om att bygga allians med patienten eller föräldrarna. De beskrev 

sig som mer lika än olika patienten. De betonade att psykologen också är en människa 

som kan ha problem och som ”står på samma sida om staketet som patienten.” Här 

framkom att bra bemötande innebär att vara trevlig i kontakten, engagerad i känsla och 

handling, icke-hierarkisk i sin inställning, samt tillgänglig för kontakt i bemötandet: 
 

 

 

 Tema 3 
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Jag har som person bestämt mig för längesen att jag tänker på varje möte så att jag 

ska vara glad mot den jag möter i väntrummet. Jag ska visa att jag uppskattar 

mötet, att ta emot varje patient som en länge väntad gäst. Det är min grundinställ-

ning, vi är ju människor allihop och vi är ju precis lika. Sen finns det lite, lite som 

skiljer oss åt och det är inte det lilla som ska bli identifieringen med vem man är.  
 

3.2. Patientgruppen  

I patientgruppen framkom att bra bemötande uppstod när det ”klickade” med behandlar-

en. Detta beskrevs som något som bara hände, men inte med vem som helst. Det kunde 

”klicka” med en överläkare, psykolog, skötare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjuk-

gymnast. När det ”klickade”, då ”visste man det” och att det skedde var avgörande för 

den fortsatta kontakten. Det beskrevs som en känsla av att vara förstådd. Det ”klickade” 

när någon såg vad som behövdes och med varsam hand kunde leda processen framåt.  

 

Tydlighet och konkretion framhölls också i patientgruppen. Det är viktigt att veta vad 

som ska hända i behandlingen. Bra bemötande sker när personal i mötet med patienten 

visar respekt, empati, lugn och en önskan att hjälpa till:  

 

Jag blev lugn ganska snabbt för jag och X klickade. Jag vet inte vad han tycker 

men jag tyckte att vår personkemi klickade direkt. Han förstod mig utan att jag 

behövde säga så mycket och jag förstod ganska snabbt vad han var för en män-

niska. Det är så med vissa människor så känner man direkt vad det är för en 

person. 

 

Vad gör behandlaren när det ”klickar”? Beskrivningarna varierade i patientgruppen. Det 

kan handla om att denne berättar lite om sig själv och visar att det finns en värld utanför 

sjukdomen, diagnosen eller behandlingen. Ett samtal som uppstår spontant och berör 

annat än sjukdomen kan göra att ångesten minskar, eller att patienten förmår släppa den 

”gråa trista ångestvärlden” för en stund. Att lokaler och terapirum inte är sjukhuslika 

nämndes också som viktigt i ett bra bemötande. Möbler, blommor och fotografier fram-

hölls som en del av patientens helhetsintryck av bemötandet.   

  
Bemötandet inom psykiatrin lyftes också fram som en positiv upplevelse: ”Det bemöt-

ande man får inom vården är 20 gånger bättre än vad man liksom får ute i samhället.” 

Att behandlaren inte är rädd för även ångestladdade uttryck, kan inta patientens 

perspektiv och visar förståelse för den unika livssituationen framhölls för att patienten 

skulle känna sig väl bemött. Att det ändå var svårt att fånga vad som gjorde att det 

”klickar” framstod som tydligt i intervjumaterialet: 

 

Vi snackar personkemi här och det kan man inte direkt säga att det var det han sa 

som gjorde det. Ibland så är det inte det man säger. Det kan vara kroppsspråket 

och att han alltid tog i hand och sa ´var så god och sitt´ och vi körde samma och 

det var ingen annan där och han var väldigt ordentlig och vi skrev upp tider och 

han var väldigt lugn. 
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     Tema 4.  Människan bortom diagnosen. 

        Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                          Dra inte alla diagnoser över     
               Du är du.                                                                                                                          en kam. 
Man är inte sin diagnos.                                                                                         Mitt fall är specifikt. 
                                                                                                                                 De uppfattade mig inte som sjuk 
        Alla är olika.                                                                                                                                fast jag var sjuk. 
     Man kan ha                                                                                                           Jag är inte                                                                                                    
     problem i livet.                                                                                                             funktionshindrad!                                                                                                                     

                                                                                                              De behandlade mig som en människa. 
 
Figur 8. Tema 4: Människan är mycket mer än en diagnos. (Citat från psykologer och patienter.) 

                                                                                                                                
Ett tema i materialet där patient- och psykologgrupperna hade ett gemensamt synsätt var 

att lyfta fram patienten som en unik individ. Oavsett diagnos har varje individ en egen 

historia och kan inte bli behandlad som en schabloniserad representant för en grupp.  

 

4.1. Psykologgruppen 

I psykologgruppen framkom att det var angeläget att förmedla till patienterna att inte 

fastna i en sjukdomsroll eller identifiera sig med en diagnos. Psykologer beskrev att de 

reagerade om patienter började förklara sitt beteende med fraser som ”jag är ju border-

line”. Identifikation med diagnosen uppfattades som vidmakthållande av symtom och 

diagnosen blev då något för patienten att ”gömma sig bakom”. Att lyfta fram människan 

bortom diagnosen var därför centralt för behandlingen: 

   
Det här med att blanda ihop sina symtom med vem man är och hur jag är som 

människa är mycket lättare när det gäller psykiska problem. Det är nånting som 

man också får titta på och prata om och man gör det mycket i grupperna i början.  

De tror att deras personlighet är deras symtom.   
 

Samtidigt framkom att det kunde vara känsligt att skilja ut patienten från diagnosen. Det 

beskrevs som en fråga om timing som krävde patientkännedom och en god relation till 

patienten för att veta när och hur behandlaren skulle börja lösa banden mellan individen 

och en alltför stark identifikation med problemen.   
 

4.2. Patientgruppen 

I patientgruppen lyftes fram en önskan om att bli sedd som en unik person och att få 

berätta hela sin historia. Det går inte att ”dra alla med samma diagnos över en kam”. 

Alla är olika, inte bara i sin diagnos utan också som människa med olika erfarenheter, 

kunskaper och svårigheter i livet. Bilden av sig själv och sin situation beskrevs som så 

pass komplex att en diagnos omöjligt kunde fånga helhetsbilden: ”För vi lever alla olika 

liv, och man behandlar därefter, nu har jag fått diagnosen depression, att man inte drar 

alla med den diagnosen över en kam utan mitt fall är specifikt och jag har ett eget liv.” 
 

Att bli sedd som en människa med kvaliteter och styrkor bortom sin diagnos framkom 

som viktigt i bemötandet. Psykisk sjukdom kan inte beskriva hela människan, man är 

inte schizofren eller deprimerad, utan det är snarare någonting som man har eller gör. 

Att bli bra bemött innebar att behandlaren först såg individen och sedan diagnosen, inte 

tvärtom. I patientgruppen betonades att det var negativt att bli bemött som en sjuk eller 

psykiskt funktionsnedsatt person. De kunde till och med beskriva vissa symtom i dia-

gnosen som ”funktionstillägg”. Att bli bemött som en person som det är synd om upp-

fattades också negativt: ”Och det här funktionshinder, funktionsnedsättning - jag är så 

 

 

 Tema 4 



18 

 

trött på att känna det där, att det är nåt fel, att det är lite synd om mig. Det är absolut inte 

synd om mig.”     

 

 

Tema 5. Makten. 
      Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                        
Makten över behandlingen                                                                              Jag accepterar underordningen.  
        men inte över patienten.                                                                                           Maktlös! 
                                                                                                                                   Kunde inte säga ifrån.   
Inget von-oben-perspektiv                                                                                             Ilska! 
                                                                                                         
Undersöka världen                                                                                                 Slutar och prövar nån ny. 
   tillsammans. 

                                                                           
Figur 9. Tema 5: Maktperspektiv på mötet mellan psykolog och patient. (Citat från psykologer och 
patienter.)                                                                                                                       
Bemötandet sker inom ramen för ett maktförhållande mellan patient och behandlare och 

detta var också ett tema som kom upp i materialet i båda grupperna.  Maktförhållandets 

asymmetri (där ena parten är utsatt och söker hjälp) var något som båda parter sökte 

hantera genom olika strategier.  

 

5.1. Psykologgruppen: Makt över behandlingen – men inte över patienten 

Inom psykologgruppen framkom strategin att ha makt över och ta ansvar för behand-

lingen, men inte över patienten och dennes liv. Det innebär att även om behandlingen 

läggs upp i samklang med patientens behov och önskemål är det slutligen behandlaren 

som har ansvaret och makten över upplägget: ”Bemötande då - jag tycker man ska vara 

professionell, det är jag som håller i behandlingen och behandlingen är mitt ansvar. Den 

får jag diskutera med patienten, men jag får stå för den.” 

 

Makten över behandlingen ligger hos psykologen, enligt detta förhållningssätt, men 

sedan denna ram är satt eftersträvades ett jämlikt möte. Ett uppifrån-perspektiv av-

visades i intervjumaterialet, i stället söker psykologen stå på samma sida som patienten: 

 

Kalla det maktperspektiv, alltså att psykiatrin i det offentliga har en tendens att 

[ha] ett von-oben-perspektiv på människor: ”Jag vet vad ditt problem är, jag vet 

lösningen på ditt problem och inte förrän du har löst det på det sättet som jag 

tycker att det ska lösas på så kan vi betrakta detta problemet som löst. Och det är 

jag som avgör det.” - Det här med att patienten får stå lite med mössan i hand. Vi 

försöker ju mer på ett kamratligt sätt hjälpa människor att undersöka världen och 

sig själva tillsammans med oss. 

 

Inom psykologgruppen uttrycktes inte vanmakt i relation till patienter, däremot fram-

kom vanmakt som handlade om den egna rollen i organisationen: tunga hierarkier, brist 

på kommunikation, stela budgetregler, svårt med samarbete med andra vårdgivare osv. 

 

5.2. Patientgruppen: Upplevelser av egenmakt eller maktlöshet 

Patienter som söker hjälp eller föräldrar som kommer till BUP med sitt barn kan upp-

leva att de befinner sig i en utsatt och underordnad situation. Det är något i livet som de 

inte har klarat av på egen hand och behöver därför hjälp från någon som anses veta 

bättre. I materialet framkom att patienter som redan från början känner sig maktlösa på 
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grund av sina problem, kan uppleva att egenmakten och självkontrollen minskar ytter-

ligare i kontakten med psykologen.  

  

I patientgruppen i intervjuundersökningen framkom flera olika beskrivningar av upp-

levelse av maktlöshet i kontakt med psykologen eller andra behandlare. Kontakterna 

väckte känslor av ilska, nedvärdering och frustration. Patienter berättade att de genom 

vården kom att tappa tron på och kontrollen över sig själva: 

 

Jag tänker med ganska stor ilska på att de var så tafatta och veliga och de var ändå 

psykologer och jag tyckte att det var liksom, ja, det går inte att försvara liksom, de 

har jättemycket makt över dem som de träffar. Och då har man ett jättestort ansvar 

och då måste man vara mer påläst.  

 

I intervjumaterialet framkom även berättelser som tvärtom präglades av upplevd ökad 

egenmakt och jämlikhet i mötet med psykologen. Den strategi som framhölls inom 

psykologgruppen – makten över behandlingen men inte över patienten – var något som 

uppfattades av flera patienter och avspeglades i deras beskrivningar av ett gott bemöt-

ande. Att bli behandlad ”som en människa”, att psykologen inte ”satte sig över mig som 

en översittare, besserwisser eller så” framhölls: ”De har varit otroligt service-minded 

där, där ser de oss som kunder alltså. Vi är inte patienter, vi är kunder eller vi är med-

människor på ett helt annat sätt.” 

  

Patientens strategier att förhålla sig till underordningen 

I de fall som patienter upplevde en underordning i relation till sin behandlare kom de 

också att utveckla olika strategier för att hantera den. I materialet identifierades fem 

sådana strategier. 

 

    Accepterar underordning som något konstruktivt. I materialet framkom en acceptans 

för underordningen. Patienten såg i det fallet underordningen som en naturlig och 

funktionell del av situationen och upplevde den inte som kränkande: 

 

Jag hade ett förtroende för dem, för jag tyckte att de behandlade mig juste. Och 

jag hade inte alls svårt att acceptera en liksom, en annan, vad ska man säga, 

maktordning. Jag tyckte att det var helt, att det måste vara det. 

 

    Kränkande - men accepterar efteråt. Ett annat förhållningssätt var att underordningen 

visserligen upplevdes som kränkande i situationen, men efteråt kunde patienten fram-

hålla den som nödvändig med tanke på situationen: ”Alltså är man självmordsbenägen, 

så är det klart att man inte kan ha det så.” 

 

    Ställer krav (protest). Det fanns också ett mönster i materialet där patienterna tog upp 

med sin behandlare vad som var fel, eller protesterade på annat sätt, t ex genom att 

vägra göra som behandlaren sa: ”Nästa möte då sa vi att [om] ni inte ser till att han får 

någon utredning nu så går vi till pressen. För då var vi förbannade.” Detta var en strategi 

som tycktes växa fram med ökad erfarenhet hos patienten av behandlingskontakter: 

 

Denna gången bestämde jag mig för att jag skulle säga ifrån direkt om det var så 

att jag inte var nöjd med behandlingen eller medicineringen eller om det var något 

annat. Jag måste själv vara med och bestämma lite för att jag ska bli frisk snabbt. 
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    Slutar och prövar ny psykolog (sortie). En fjärde strategi var att inte ta upp problem-

en alls med behandlaren. I stället avbröts kontakten och patienten sökte ny psykolog 

eller behandlare, alternativt gav upp försöken att få professionell hjälp.   

 

    Fortsätter och lider i det tysta. Ett mönster var också att varken ställa krav (protest) 

eller hoppa av (sortie). Patienten förmedlade inte heller sitt missnöje direkt till behand-

laren, utan fortsatte, trots att det upplevdes som meningslöst: ”Jag fick ju kognitiv terapi 

50 gånger från en som jag inte heller klaffade med. Och jag kunde inte säga ifrån, 50 

gånger är ganska mycket. Jag tog på mig så mycket.” 

 
 
Tema 6. Återkoppling av utredning och diagnos.  
       Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                      Otrolig lättnad.   
Släpper inte en bomb.                                                                                           Diagnosen var som att komma    
Väldigt delikat att berätta.                                                                                     in i en kanal från öppna havet.      
      Man får stålsätta sig.                                                                                               Omtumlande!   
       Gör en inramning.                                                                                                Obehagligt!  Chockartat!             
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Var och en tar sina delar.                                                                                     Nyckeln för att förstå mig själv.                                                                                            

 
 
Figur 10. Tema 6. Återkoppling av utredning och diagnos. (Citat från psykologer och patienter.)                                                                                                                            

  

Vid en frågeställning om ett problem görs ofta en utredning innan diagnos fastställs. 

Psykologutredningen kan bestå av tester, samtal, kliniskt intryck, handlingar, tidigare 

utredningar och intervjuer med närstående eller skola. Resultatet av utredningen och en 

eventuell diagnos ska sedan återkopplas till patienten eller föräldrarna. Återkopplingen 

ska göras i bearbetad form och utgå ifrån mottagarens förmåga att ta till sig och förstå 

innebörden i informationen. Detta visade sig dock vara ett skede i bemötandet kring 

diagnosen som lyftes fram av såväl psykologer som patienter som centralt och på många 

sätt känsligt eller särskilt svårt att hantera. 

  
6.1. Psykologgruppen 

Återkopplingen av utredning och diagnos kunde beskrivas som något odramatiskt, men 

också som ett svårt och känsligt moment. I de fall som det var odramatiskt handlade det 

om att diagnosen inte kom som någon överraskning för patienten eller närstående. De 

svåra fallen väckte däremot mer frustration: ”Jag har berättat någonting och barnet sitter 

där och flackar med blicken och fattar ingenting, det är helt misslyckat.” I psykolog-

gruppen framkom olika strategier för att återkopplingen skulle tas emot på ett bra sätt.   

 

Strategier för återkoppling av utredning och diagnos. 

När återkoppling av utredning och diagnos upplevdes som komplicerad framkom sju 

strategier för att underlätta kommunikationen till patienten och närstående. 

 

    Konkretion. Utredningens begrepp och kriterierna för diagnoserna upplevdes som för 

abstrakta och behövde översättas vid återkopplingen. En psykolog beskrev hur t ex en 

ångestdiagnos kunde konkretiseras: ”Jag föredrar att barnet tänker på sig själv som: ´Jag 

är en sån som måste bli modigare i många situationer´ än att man tänker på sig själv: 

´Åh, jag har ångestsyndrom´.”  
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Det är så mycket abstrakta begrepp, det är så mycket man häller ur sig med ord, 

att de här orden som vi ger till barnen, det vet vi ju när vi gör utredning, att de har 

svårt, för hur förklarar man att nån är starkare verbalt än icke-verbalt?  

     

    Inramning. En annan strategi var att göra en inramning i ett tidigt skede, vilket inne-

bar att visa vart utredningen var på väg och låta patienten eller föräldrarna vara med i 

processen redan från början. Stegvis växer då diagnosen fram i ett klimat som präglas 

av öppenhet och ett gemensamt utforskande. 

 

Kanske man inte släpper en bomb, om man känner att det här är jättekänsligt, men 

ändå på nåt vis gör en inramning, att visa nånstans vart vi är på väg och så. Och 

att man delar upp det i små delar: ”Det var det här du gjorde hos psykologen”- och 

beskriver det. Och sen att man igen på slutet, samlar ihop alla de här trådarna.   
 

    Styrkor och svagheter. En diagnos beskriver vad som inte fungerar, men i psykolog-

gruppen framkom strategin att även lyfta fram styrkor. Vid återkoppling till barn sökte 

psykologen använda ett enkelt sätt att tala om såväl styrkor som svårigheter hos barnet.  

 

    Individuellt material. Det förekom också att psykologer hade förberett återkopplingen 

genom att göra en liten bok över resultatet eller sitta och rita med barnet om resultatet. 

Det framhölls som värdefullt att barnet hade ett individanpassat material att ta med sig 

hem för att kunna gå igenom och fundera över det och sedan komma tillbaka till mot-

tagningen med frågor. Som stöd i den processen användes bilder från dataprogrammet 

Trippel-Kommunikation (Bilaga 3). Även för föräldern var detta pedagogiskt för att 

bättre kunna bemöta sitt barn: 

 

Det som jag märkte när jag jobbade med det konkreta materialet och föräldern satt 

med, det var ju att det gjorde nåt med föräldern också att få höra allt det här på ett 

sånt enkelt sätt, när föräldern fick höra det här och det här var ju jättebra. 

 

    Tredje objekt. En strategi var att göra återkopplingen och diagnosen till ett slags 

tredje objekt, skilt från patienten. Det blev något som patient och behandlare kunde titta 

på gemensamt: ”Det här är inte du, det är din sjukdom/depression.” Eller: ”Du är inte 

sjuk, du har drabbats av problem i livet.” 
 

    Problemlösning. En strategi vid återkopplingen var att rikta fokus från problem-

beskrivning till problemlösning. Det innebar att spekulera mindre om orsaker och mer 

inrikta sig på vad barnet eller patienten behöver förändra eller ges för stöd: 

 

Jag har aldrig sagt till något barn att det handlar om neurologi, eller orsaken till 

det. Att förklara för en förälder att barnet funkar på ett sätt för att den har ett 

neurologiskt fel, säger ingenting.   

 

    Variation. En strategi var också att i återkopplingen av utredning och diagnos betona 

situationens betydelse och att diagnoser är olika för olika personer. Denna strategi be-

skrivs mer och fördjupas i tema 7.  

 

Psykologgruppens beskrivningar av patienters reaktioner 

I materialet framkom beskrivningar av hur patienter och föräldrar kunde reagera, såsom 

psykologerna uppfattade det. Fyra olika huvudtyper av reaktionsmönster noterades. 
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    Efterlängtad bekräftelse. Detta gällde om patienten länge hade försökt få en utredning 

och anade själv vad som var problemet. Återkopplingen blev då en bekräftelse och 

patienten kände sig sedd och väl bemött. 

 

    Besvikelse. Utredningen och diagnosen upplevdes som en besvikelse, som något som 

vänder upp och ned på livet. I detta läge krävs ytterligare kontakt och uppföljnings-

möten för att bemöta patientens oro och svara på de frågor som kommer upp.   

 

    Förstår inte. Återkopplingen har genomförts, men patienten eller föräldern förstår 

den inte. Orsaken kan vara att informationen inte förmedlats på ett sätt som är möjligt 

att ta till sig, eller att innehållet upplevs så skrämmande att det inte tas in. 

 

    Olika uppfattningar. En reaktion som också framkom var att patienten eller föräldern 

inte delar psykologens bedömning. Detta hanterades på lite olika sätt. Ett förhållnings-

sätt när en sådan situation uppstod var att söka vara lyhörd för patientens önskemål och 

t ex stryka diagnosen i journalen. ”Då får man skriva något annat i journalen om man 

bestämmer sig för att föräldrarna inte vill ha den där diagnosen. Jag blir jätteupprörd om 

man vill tvinga på folk diagnoser.” Ett annat förhållningssätt vid olika uppfattningar var 

att konstatera att det förelåg olika uppfattningar och att detta inte behövde vara något 

problem. Det var ju föräldrarnas fria val att använda sig av utredningen och diagnosen. 

 

Förhållningssätt i psykologgruppen till diagnos 

Inom psykologgruppen sågs diagnosen som ett mer eller mindre användbart verktyg i 

det egna arbetet. Diagnossättandet värderades utifrån funktionalitet, dvs hur väl det bi-

drog till behandlingen eller kunde vara till nytta i patientens liv. Både fördelar och far-

hågor med diagnoser framkom. 

 

Det positiva med diagnosen som lyftes fram var att den kan fungera som stöd för att t ex 

ett barn ska få bättre bemötande från föräldrar och lärare. Diagnosen ger då vägledning 

för omgivningen och bidrar till att öka de pedagogiska och sociala resurserna. Det gör 

att barnet inte uppfattas som olydigt eller slött, utan att det behöver mer tid och lugnare 

miljö för att fungera. Ett exempel på stöd är att vissa diagnoser ger rätt till stöd enligt 

LSS (Lagen om stöd och service). 

 

Diagnosen kunde också betraktas mer som en administrativ nödvändighet för journalen, 

men som inte var särskilt funktionellt för behandlingen. Det unika mötet i rummet be-

tonades. Fokus låg i stället på patientens konkreta beteenden och hur de kunde hanteras: 

”Jag måste sätta diagnoser, men så har vi då, vi har skillnaden mellan det här (pekar mot 

datorn) och hur jag förhåller mig när jag berättar om det.” 

 

En fara med diagnosen som lyftes fram var att den kan skapa nya problem för patienten. 

Diagnosen kan visserligen avlasta och tydliggöra problemen, men riskerar också att leda 

till uppgivenhet, passivitet och stigmatisering. En risk är också att patienten identifierar 

sig med diagnosen och får svårare att ta till sig en behandling, enligt psykologgruppen.  

  

6.2. Patientgruppen 

Inom patientgruppen fanns berättelser av starka känslor kring den egna diagnosen och i 

materialet förekom såväl upplevelser av att ha fått en dödsdom som upplevelser av 

sammanhang, bekräftelse och utrop som ”Halleluja!”. När diagnosen beskrevs som 

något negativt framhölls stigmatisering, att den var som en fälla eller att den förvirrar 
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mer än klargör. De positiva upplevelserna av diagnosen beskrevs som skuldavlastande 

och att få en helande insikt som förändrar livet.  

 

 
                                                                                                
                                                                                                                                                                            

                                           

 
 
 
Figur 11. Patienters upplevelse av återkoppling av utredning och diagnos. 

 

I patientgruppen framkom att återkopplingen av utredning och diagnos kunde väcka allt 

från starkt negativa till starkt positiva känslor (Figur 11). När en Aspergerdiagnos för-

medlades uppfattades den i ett fall som en dödsdom (1). I ett annat fall kunde samma 

diagnos (Asperger) uppfattas som starkt positivt (7): ”Det var jätteskönt, som att komma 

in i en kanal från ett öppet hav, man visste liksom, allt blev mycket tydligare.”  

 

En schizofrenidiagnos beskrevs som något fult och belastat, figur 11 (2): ”Det låter ju 

för jäkligt, själva ordet.” I stället föreslog patienten att diagnosen skulle återkopplas 

som: ”kraftigt förvirringstillstånd till följd av felfunktion i dopaminsystemet.” 

 

Patienter hade erfarenhet av att en utredning inte ledde fram till någon tydlig diagnos, 

vilket skapade förvirring och onödigt lidande (3). En patient beskrev hur det gjordes 

flera utredningar utan något resultat: ”Det har varit ganska mycket av den här inte-

varan, så att säga, man är utredd åt höger och till slut vet man inte vem man är.” För-

virrande kunde det också vara i ett fall då diagnoserna var oprecisa och vacklande: ”Det 

har varit olika, jag vet faktiskt inte vad det är för diagnos just nu.” 

 

Även en ambivalens framkom, figur 11 (4):”Till en början tror jag att jag ville ha en 

diagnos, men sen började jag fundera på, i alla fall senaste åren vad fan ska jag ha den 

till.” 

 

Många positiva upplevelser av utredning och återkoppling av diagnos beskrevs av 

patienterna. En positiv effekt var att problemen blev ett tredje objekt (5), dvs en fast 

form som kunde skiljas ut från patienten och studeras tillsammans med psykologen. Det 

var ”inte mitt fel, utan sjukdomens fel och det kändes bra, för det var det jag ville säga, 

fast det kunde inte komma ur mig.”  

  

Diagnosen kan också bidra till att avlasta skuld, figur 11 (6). Även en schizofreni-

diagnos, som av många kan upplevs som svår att förmedla, kan förmedlas med respekt 

för individen. En patient med schizofreni beskrev just ett sådant bra bemötande som en 

läkare hade förmedlat: 

 

Hon sa: ”Ja, det är inte ditt fel att du är sjuk, du har inte valt att bli sjuk. Du ska 

inte ta på dig att det är ditt fel att du är sjuk. Du har inte valt det.” - Det tyckte jag 

var skönt. 

 

Den starkast positiva upplevelsen av återkoppling av utredning och diagnos kom från en 

förälder, figur 11 (8): ”Jag säger bara Halleluja, de kom hem till oss och de kopplade 

Halleluja!8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en  
Dödsdom ₁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!m!  

Fult och belastat ₂ 

Förvirring ₃  

Ambivalens ₄ 

Tredje objekt ₅ 

Avlastar skuld ₆ 

Att komma in från öppet hav ₇ 
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ihop det där, och sen med alla kriterier som ska passa in också var det ganska klock-

rent.” 

 

6.3. Medvetandepyramiden 

Resultaten i både psykologgruppen och patientgruppen visade på olika grader av med-

vetandenivå kring ett problem. En individ kan befinna sig på olika nivåer under 

diagnosprocessens skeden. Det som framkom i intervjumaterialet var att vid återkopp-

lingen inträffade ofta en förflyttning av medvetandenivå kring det aktuella problemet 

uppåt i pyramiden, enligt författarnas modell (Figur 12): 

  

 

                                                   5. Diskursivt medvetet 
                                                   4. Verbalt medvetet: aktivt 
                                             3. Verbalt medvetet: passivt 
                                                  2. Medvetet: ej verbaliserat 
                                                          1. Ej medvetet 
 
Figur 12: Fem medvetandenivåer. Vid återkopplingen sker en förflyttning av medvetandenivå hos 
patienten från en lägre till en högre nivå. (Ehrenkrona & Eriksson, 2010). 

 

Figur 12 är en modell som beskriver olika medvetandenivåer, som fanns i intervju-

materialet i båda grupperna. Ett barn kan vara medvetet om att det är problem i skolan, 

men kan inte beskriva det (2). På BUP får barnet hjälp att verbalisera problemet genom 

att psykologens förhållningssätt och frågor aktiverar barnets verbala resurser (3). Det 

skapar förutsättning för att barnet med språkets hjälp kan börja laborera själv med 

problemet (4).  

 

Av intervjumaterialet framgick också att psykologer ibland ger återkoppling på den 

diskursiva nivån (5). Till ett barn kan det ske genom att problemet sätts in i sitt sam-

manhang. Psykologen visar på att i andra situationer och tidsepoker har man sett på 

problemen på ett annat sätt. Exempel från psykologgruppen på nivå 5: ”Och sen brukar 

jag säga att det är inte Gud som har hittat på de här diagnoserna och att de ändrar sig 

faktiskt hela tiden. Hur man såg på ett sätt i en tid.”  

 

 

Tema 7. Variation. 
      Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 

                                                                      Inget fel på dig, men i det här     
sammanhanget måste du vara tyst.  

ADHD: det kan se väldigt olika ut.                                                                                   Vill ha ett  
                                                                                                                                           tredimensionellt spektrum. 
Det är inte statiskt, livet ändras.                                                                        Nu kanske jag inte skulle få en   
Variationen inom grupperna                                                                            diagnos, jag kan kompensera det. 
är större än mellan grupperna.                                  
        Det är en gradskala.                                                                                      Gummiformuleringar, det här 
Personlighetsstörningar är behandlingsbara                                                                                        passar in på                          

jättemånga.  
Figur 13. Tema 7: Variation – diagnosen anpassas till variationerna i verkligheten. 
(Citat från psykologer och patienter.) 

I både psykologgruppen och patientgruppen framkom beskrivningar av sätt att mjuka 

upp diagnoserna. Intervjupersonerna betonade variationen mellan och inom individer 

 

                                                 

 Tema 7 
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och visade på olika sätt att göra diagnosen mindre förgivettagen och bättre anpassa den 

till individ, situation och kulturellt sammanhang. Diagnosen måste omdanas för att ges 

”rätt passform” i det enskilda fallet, framkom i intervjuerna. Diagnosens kriterier enligt 

DSM-IV framstår som ett statiskt mönster, som behandlare och patienter förhöll sig till 

på olika sätt och sökte modifiera för att bättre passa verkligheten (Figur 14).       

                                    
                                                 Situation 

  

 

                             +                 +                     +                               + 

                                 
Figur 14. När diagnosen modifieras sätts den in i ett sammanhang där den kan variera beroende på 
individ, situation (tid och rum) och kulturell kontext.  

 

När intervjupersonerna modifierade diagnosen sökte de sätta in den i en kontext, som 

berör fem dimensioner (Figur 14): 

 

     1. Individ – symtomen finns i ett sammanhang som är den unika individen. 

     2. Tid – symtomen varierar över tid (tid och rum = situation). 

     3. Rum – symtomen varierar beroende på var individen befinner sig. 

     4. Diagnos – fler eller färre kriterier kan vara uppfyllda och med olika styrka. 

     5. Kultur – hur sjukdomar och symtom uppfattas beror på den kulturella kontexten. 

 

Till de fem dimensionerna i modellen (Figur 14) kommer hur individen förhåller sig till 

hela interaktionen av individ-situation-diagnos-kultur genom sina egna tankar, känslor 

och beteendestrategier.  

 

7.1. Psykologgruppen 

I psykologgruppen förekom modifieringar inom de fem dimensionerna i modellen 

(Figur 14). En diagnos kan variera med individen: ”Man måste betona att det här kan se 

väldigt olika ut också. Om man då har ADHD så måste man förklara: ´Om du hör att 

någon annan har ADHD så kan det vara egentligen väldigt, väldigt olika´.”  

 

Att symtom och diagnoser är färskvara var ett annat sätt att modifiera diagnosen. 

Tidsfaktorn framhölls både vad gällde individ och olika synsätt inom psykiatrin: 

 

Man kan ju lägga diagnosboken mellan klienten och sig själv och säga: så här 

säger vi nu 2010, då räknar vi symtom när vi är inom psykiatrin och då blir det så 

här om man tittar på dina symtom just nu. Och liksom de här symtomen ändras, 

det är inte statiskt, livet ändras. 

 

Situationen (rum + tid) framhölls som en aspekt som kommunicerades till patienterna: 

”Det här är en reaktion du har nu och då kan den vara personlig utifrån en historia, men 

reaktionen har med situationen att göra.” Hur ett barn har det hemma eller i skolan 

måste vägas in, framkom i materialet. Det som framstår som barnets diagnos kan bero 

på den aktuella situationen i familjen eller att det är stökigt i barnets klass: 

 

Jag försöker prata med föräldrarna så: ”I en annan situation, det kan ni se t ex 

hemma, när barnet är med den här personen eller ensam, då ser man ingenting av 

det, visst är det fantastiskt? Och när barnet är i de här situationerna då kommer 

jättemycket av det här fram.”   

Individ           Tid Rum  

tssss 
Diagnos      

er 

 

Kultur 
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I psykologgruppen förekom även olika sätt att modifiera själva diagnosen, t ex att be-

tona att symtomen ligger på en skala och att variationen är stor inom diagnosgruppen. 

Vid exempelvis en jämförelse mellan patienter med psykosdiagnos och bipolär diagnos 

ansåg en intervjuperson att det var större variation inom grupperna än mellan dem. Ett 

sätt att hantera diagnoser var också att distansera sig ifrån dem: 

 

Jag tycker inte om diagnoser över huvudtaget, dels för att de är så pass kantiga, 

om man tänker utifrån DSM-kriterierna, oftast är det en väldigt blandad kompott, 

att man kan se det som en gradskala, tänker jag. 

 

Den kulturella kontexten som ett sätt att modifiera diagnosen framhölls och en intervju-

person beskrev hur detta kunde förmedlas till patienten: ”Just nu väljer vi att använda 

de här diagnoserna, men vi kanske kommer skratta åt det här om 20 år, Gud, vad vi höll 

på då.” Beskrivningen av människor, den finns ju där, men hur det ska uttydas har 

varierat, framhölls i psykologgruppen: ”Det kommer snart en DSM-5 och då lär ju 

Aspergers syndrom inte vara kvar.” 

 

Att beskriva variationen var ett förhållningssätt som framkom i psykologgruppen för att 

hjälpa patienten att bygga strategier. Diagnosen ses som något som ständigt varierar och 

är behandlingsbart. Till och med personlighetsstörningar kunde med detta synsätt be-

traktas som möjliga att behandla. Det är patienten som påverkar diagnosen, inte dia-

gnosen som ska styra patienten: 

 

Jag berättar då hur diagnosbeteendet ser ut men jag refererar inte till vad som står 

i boken på det viset att det heter borderline. Utan så här beter du dig, du uppfyller 

kriterierna för det här, du märker det och det här kan du förändra, det här för-

ändras hela tiden ju. 

 

7.2. Patientgruppen 

Även i intervjumaterialet från patientgruppen framkom exempel på modifieringar enligt 

de fem aspekterna i modellen (Figur 14). Diagnosen är ett generellt mönster som ska 

appliceras på en unik individ, som befinner sig i olika sammanhang och har olika 

bakgrund och resurser. Om inte diagnosen modifieras till den unika hela människan i 

sitt sammanhang, upplevs den som kantig och otydlig. Inom patientgruppen framhölls 

att det är viktigt att bli bemött just som en hel människa. När diagnosen inte modifieras 

och anpassas till individen uppstår en känsla av dåligt bemötande, enligt patientgruppen. 

Att inte möta individen utan bara diagnosen uppfattades som negativt. Även individer 

som har samma diagnos och uppfyller det som ”står i böckerna” kan vara olika: 

 

[När] man läser så kan man tolka på ett sätt i böckerna, men verkligheten kan se 

helt annorlunda ut, även ifall det handlar om samma saker liksom, så är det ofta 

som man feltolkar egentligen det som står i böckerna. 

 

Tiden framhölls som en faktor även i patientgruppen. Diagnosen kan vara livslång, som 

vid kronisk schizofreni, men det behöver inte betyda att sjukdomen påverkar livet 

ständigt eller är närvarande hela tiden. Den som har kronisk schizofreni behöver inte 

uppleva sig som sjuk hela tiden. Istället betonas i intervjumaterialet en intermittent 

sjukdomsbild: ”Många har såna här återkommande skov, de kan fungera helt okej 

mellan skoven, folk vet inte att det är så. De tror att de schizofrena, de går omkring och 

mumlar för sig själv och är farliga.” 



27 

 

I patientgruppen framkom också en önskan om att flytta fokus från synsättet att det är 

fel på individen till att det är en viss kombination individ-situation som kan vara 

problematisk. Ett nytt sätt att tänka vore då att koppla diagnosen till situationen, det är 

inte individen som är ”dålig”, utan en situation som ställer vissa krav på individen just 

då och där. Detta framkom särskilt tydligt i beskrivningen av barn. 

  

Även diagnosens kriterieform laborerades av patienterna som gjorde olika försök att 

modifiera den. Till exempel framkom ett förslag att omforma diagnossystemet och göra 

det tredimensionellt för att bättre passa verkligheten: 

 

Jag skulle nästan vilja göra det här spektrumet tredimensionellt på något sätt, för 

det finns så mycket beteenden och så mycket sätt att fungera så att det kan liksom 

inte läggas på rad, utan det måste läggas på rad åt alla håll.  

 

Ytterligare en aspekt av diagnosen som lyftes fram var styrkan i kriterierna. Även vid 

samma diagnos kan kriterierna till antal och framför allt till styrka och omfattning vara 

mer eller mindre framträdande hos individen: ”Har du då mycket så blir det på ett sätt 

för den personen och har man lite av det så blir det på ett sätt för den personen.” 

 

Att diagnoser är konstruktioner i vår kultur framhölls även i patientmaterialet. Intervju-

personerna modifierade diagnosen genom att distansera sig från den, se den som ett 

relativt tillfälligt fenomen i ett kulturellt sammanhang och ifrågasätta den samtida 

kulturens förgivettagande.  

 

När jag hade läst den boken, och bland annat då såna där kriterier för Asperger, då 

fick jag lite avsmak för, för det var såna gummiformuleringar, så min tanke var att 

det här passar på jättemånga och jag tänkte också att om femton år, då kommer 

den här diagnosen inte finnas kvar. 

 

Patienter beskrev hur de modifierar diagnoserna genom olika strategier: ”I dag och här 

och nu skulle jag kanske inte få någon diagnos. Jag kan kompensera det, jag har taktik 

hela tiden.”  

 

En intervjuperson tog upp hallucinationer som är ett kriterium i psykosdiagnosen, men 

genom att ändra sitt förhållningssätt förändrades upplevelsen och patienten kände sig 

ganska frisk, trots symtomen: ”Alltså, när man får en hallucination så fattar man ju att 

man inte ska lyda nån som finns inne i ens huvud. Det är ju inte genuint, så att säga.”  

 

 

Tema 8. Hinder för bra bemötande. 

Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                      De ville inte göra hembesök.   
Om läkaren byts, kan diagnosen                                                                               Det här bollandet är dåligt. 
 också bytas ut. 
Olika glasögon gör att man ser olika                                                                De kunde inte prata med barnet. 
på patienten.                                                                                    
          Det blir inga ”pinnar.”                                                                                     Jag vågar inte säga 
Ingen dialog mellan behandlarna.                                                                                    vad jag tycker. 
Diagnos ska sättas för snabbt.                                                                                                              
 
Figur 15. Tema 8: Hinder för bra bemötande. (Citat från psykologer och patienter.)                                                                                                                        

 

 

 Tema 8 
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Ett bra bemötande är viktigt enligt lagstiftningen, men både psykologer och patienter 

beskrev att det goda bemötandet inte alltid uppstår, tvärtom. De identifierade olika hin-

der för ett bra bemötande. 

 

8.1. Psykologgruppen  

I psykologgruppen identifierades fem olika slags hinder för en bra kommunikation och 

ett gott bemötande av patienten. Det handlade främst om hinder på lägre nivå, dvs inom 

det egna teamet eller administrativt inom organisationen. 

 

    Svårt med samarbete inom teamet. En patient kommer ofta i kontakt med olika yrkes-

grupper, som har olika förhållningssätt, tolkningsram och behandlingsmetodik. Sam-

verkan mellan olika yrkesgrupper kan vara avgörande för att patienten ska få en 

sammanhängande och förståelig behandling. Detta är dock något som kan bli ett pro-

blem i bemötandet, enligt psykologgruppen. 

 

    Att diagnos måste sättas tidigt. Administrativa krav på diagnos vid ett givet tillfälle/ 

besök upplevdes som onödiga eller hindrande, t ex att diagnos skulle sättas efter tre 

besök. Reglerna passade inte alltid det enskilda fallet och bidrog snarast till att göra be-

mötandet mer kantigt. Intetsägande formuleringar som ”ångesttillstånd” eller ”misstänkt 

sjukdomstillstånd ej fastställt” var sätt att komma förbi diagnostvånget: 

 

Det finns i vårt journalsystem, där man kan knappa in. Det är inget man delger 

familjen heller. Det är vårt arbetsmaterial. Jag tycker inte att det bidrar till be-

handlingen på något sätt utan det är bara något jag måste göra, annars är det en 

flagga där att något fattas. Och då måste man tillgodose det där. 

 

    Snävt tänkande kring utredning och behandling. Ett alltför ensidigt perspektiv som 

påbjuds i organisationen eller kulturen upplevdes också som ett hinder för bra be-

mötande. Ett mer mångfacetterat och komplext förhållningssätt efterlystes: 

 

När det gäller barnpsykiatri så tycker jag att man i nästan alla ärenden måste 

använda flera ingångar, flera perspektiv. Jag tycker att vi måste ha en hel bukett 

av metoder att välja på, många instrument, och använda dem flexibelt helt enkelt.  

  

   ”Pinnar” styr istället för kvalitet. I dataprogrammet Pastill registreras olika arbets-

moment som mäts i s k ”pinnar”. Arbetsuppgifterna är uppdelade i moment som mot-

svarar en pinne, prestationen kan sedan mätas och värdesättas ekonomiskt i antalet 

pinnar per tidsperiod, enhet eller individ. Systemet framhölls som ett väsentligt hinder 

för ett gott bemötande. En återkoppling av en utredning till ett barn i form av en liten 

bok om styrkor och svagheter kunde inte alltid genomföras på grund av att det inte ger 

tillräckligt med ”pinnar” i systemet. Det innebär att behandlaren avstår från det, trots att 

det uppskattas av barnet och föräldrarna. Orsaken är att ”pinnarna” inte motsvarar 

insatsen. Det lönar sig alltstå inte enligt det administrativa systemet som styr ekonomin. 

 

    Ingen tar helheten, var och en tar sin del. Brist på samverkan och kommunikation 

mellan olika yrkesgrupper och vårdgivare lyftes också fram som ett hinder för gott 

bemötande. Följden blev att ingen kunde se vården samlat på det som patienten gjorde: 

 

Hela människan - det jobbar vi inte med, det gör vi absolut inte, för vi tar olika 

bitar. Läkarna jobbar med sin biologiska bit, vi psykologer jobbar med en annan 
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bit och kuratorerna jobbar med sin sociala bit. Det finns liksom inget holistiskt 

synsätt som man integrerar det här, tyvärr. 

 

8.2. Patientgruppen  

I patientgruppen framkom hinder för bra bemötande som handlade om brist på in-

flytande över processen. Det var t ex svårt att tacka nej eller signalera om något inte 

fungerade. Från patientens perspektiv saknades en samordning av insatserna, vilket 

gjorde att vården blev ryckig och svår att överblicka. Patienterna beskrev ett bollande 

fram och tillbaka mellan olika vårdgivare och identifierade ett behov av en person som 

tog övergripande ansvar, en s k case manager. 

 

Rigiditet, stela regler och ett oflexibelt arbetssätt lyftes också fram av patienterna som 

hinder för ett gott bemötande. Det kunde t ex handla om att psykologer inte gjorde hem-

besök, att det var nästan omöjligt att få kontakt med behandlaren eller att väntetiderna 

var långa. En snabb och lättillgänglig kontakt efterfrågas. Att psykologer inte var 

flexibla när de arbetade med barn så att de kunde få kontakt med barnet togs upp som 

ett problem. Istället för att sitta ”stelt på stolar hade de kunnat sitta och rita och prata 

tillsammans”. En förälder berättade: ”De kunde absolut inte prata med barnet. Han satt 

med i flera år, men sen vägrade han ju att komma med.”  
 

 

Tema 9. Efter diagnosen – vad händer då? 
      Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                      Efter diagnosen blev jag uppsagd. 
Mer pedagogiska insatser                                                                                    Stigmatiserad! 
än psykologiska.                                                                                                           Vågar ej berätta! 
      Råd och stöd, inte behandling.                                                                                Understimulerad! 
  Jobba med nätverket                                                                                                         Jag vill vara 
   Ger verktyg                                                                                                                   en del av samhället.                                                                                                                         
     att gå vidare.                                                                                                          Hade ingen aning om                   
 Samverkan med kommun.                                                                                      vart jag skulle vända mig. 

 
Figur 16. Tema 9: Efter diagnosen – vad händer då? (Citat från psykologer och patienter.)                                                                                                              

 

En utredning eller diagnos är en beskrivning av patienten i något avseende, men patient-

en blir i regel inte frisk bara av att få en diagnos. Det måste till något slags behandling; 

en psykologisk behandling, sociala insatser, pedagogiskt stöd, mediciner etc. I båda 

grupperna beskrevs dock att det uppstod ett glapp mellan den utredande och den be-

handlande delen. Detta beskrevs som det stora tomrummet efter diagnosen.   

 

9.1. Psykologgruppen 

I psykologgruppen framkom beskrivningar av att det fanns för lite tid och resurser för 

behandlingen. Efter psykologutredningen låg istället mycket ansvar på individen att 

söka hitta stöd eller utveckla strategier, vilket inte alltid fungerade. Ibland lämnades 

endast upplysningar om vart patienten kunde vända sig för fortsatt information, t ex 

Autism-centrum eller Asperger-centrum. Patienten informerades kanske om sin lagliga 

rätt till LSS och särskilda former av skola, boende, hjälpmedel etc, men alltför sällan 

erbjöds psykologisk behandling. Det handlade mycket om vilka resurser föräldern eller 

patienten hade att söka upp hjälpen på egen hand.  

 

 

 

 Tema 9 
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Det framkom också exempel på när det fungerade bra. Det gällde att behandlingar 

kunde genomföras under längre tid, ibland flera år och att överbryggningen till andra 

vårdgivare eller aktörer fungerade smidigt. En metod som framhölls var att arbeta med 

case-management, dvs att patienten får en samordnare som koordinerar insatserna. Att 

patienten kommer igång med sysselsättning var också viktigt: 

 

Vi vill få dom att komma igång med nån utbildning eller nån praktik eller nåt 

kyrkligt sammanhang. Vad som helst alltså där det finns en möjlighet för 

människor som är isolerade att få sysselsättning och bygga sociala nätverk.  

  

Ett förhållningssätt som lyftes fram i psykologgruppen, och som skulle kunna utvecklas 

vidare, var att efter utredningen stödja patienten i arbetslivet genom att utbilda arbets-

ledare och arbetskamrater. Det kunde t ex handla om patienter med psykotisk pro-

blematik, men som fungerade i arbetet om de fick rätt bemötande av sin chef och sina 

arbetskamrater. Det skulle betyda att patientens omgivning utbildades i hur de skulle 

bemöta vissa symtom, så att patienten får lättare att fungera i arbetslivet. Fokus flyttar 

alltså från att ”behandla något fel inne i patienten” till att utbilda en omgivning att förstå 

och möta patienten i vardagen. På så sätt skulle fler kunna komma ut i arbete eller i 

andra sammanhang, vilket framhölls som angeläget. ”Vi är ju väldigt mycket för arbets-

linjen, och med arbete, det behöver inte vara lönearbete, utan att hålla en struktur, ha 

någonstans att gå, att utföra någonting är oerhört centralt för hur man faktiskt mår.”  

 

9.2. Patientgruppen 

I materialet beskrev patienter och föräldrar den totala tomheten som uppstod efter en 

diagnos och kampen för att på egen hand skaffa adekvat stöd och de lagliga rättighet-

erna. Trots att patienter eller föräldrar tydligt uttryckte önskemål om psykologisk be-

handling kunde någon sådan ofta inte erbjudas.   

 

Det var lite omtumlande att få diagnosen. Det var ett väldigt kort samtal kommer 

jag ihåg. De sa liksom bara att vi har bedömt och kommit fram till att du har 

Asperger. Det kändes så otillräckligt på något sätt, att liksom bara få: Ja, nu får du 

svaret här, så är det. Och så får du lite broschyrer och så satt jag på tunnelbanan 

hem igen i princip. För jag visste inte, även om jag fick en massa broschyrer om 

vad LSS var för någonting och det stod vad man kunde få för hjälp, så hade jag 

ingen aning om vart jag skulle vända mig. 

 

I patientgruppen fanns berättelser av kamp för att få hjälp. Uppfattningen var att det 

gällde att vara envis, påläst och strida för sina rättigheter, vilket samtidigt upplevdes 

som stressande. ”Annars får man inte vad man har rätt till.”  

 

Precis som i psykologgruppen lyftes arbete eller andra sammanhang fram som centralt 

för hur livet efter diagnosen gestaltade sig. Detta var ett slags tomhet som handlade om 

brist på meningsfulla uppgifter och att betyda något för andra. ”Jag är understimulerad, 

jag måste få använda mitt huvud till någonting.” Att fortsätta i rollen som patient var 

inget som eftersträvades. Tvärtom var det viktigt att kunna bidra till samhället och bli 

självständig med ett jobb. Arbetsuppgifter och arbetstider behövde dock anpassas till de 

egna förutsättningarna. ”Jag vill kunna vara ´fit for fight´, men det innebär inte att jobba 

heltid, men jag vill jobba så mycket att det passar mig.”  
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Nu har jag gått ett år och sökt jobb men jag har jobbat under tiden med annat för 

jag kan inte liksom, jag har så otroligt svårt att sitta hemma och söka jobb, för jag 

tappar min egen självkänsla. 

 

I patientgruppen framkom även berättelser då utredningen och diagnosen satte igång en 

kedja av positiva förändringar. Det handlade t ex om att få anpassad skolgång, av-

lastning hemma eller att få tillgång till miljöer med likasinnade: ”Min arbetsplats är ju 

fantastisk, där har alla ADHD.” Att få komma i en klass med kamrater med samma 

diagnos beskrevs som frigörande: 
 

Det var jättehäftigt. Jag började ta plats, jag började prata helt obehindrat liksom 

om vad jag tyckte och kände och upplevde. Och jag kände mig förstådd av mina 

klasskamrater, det var liksom inga konstiga blickar, eller, inget ifrågasättande. Det 

var enormt befriande, faktiskt, det var liksom på moln. 
 

Efter utredning och diagnos söker individen också hitta ett förhållningssätt till sin om-

givning (familj, släkt, skola, arbetsgivare osv). Diagnosen i sig kan vara svår att 

kommunicera, bl a därför att symtomen inte syns på utsidan. Rädslan för stigma fram-

kom i patientgruppen. Ett bättre bemötande i samhället lyftes fram som en viktig faktor 

för psykisk hälsa. Att en psykiatrisk diagnos bemöts med misstänksamhet eller nedvär-

dering är något som individen själv lätt tar över och internaliserar:  

                                                                                                                              

Jag tror att problemet är att psykisk ohälsa blir ett jäkla stigma, och jag tror att 

nästan det här stigmat gör att det tar längre tid att ta sig tillbaka. För man är själv 

med i det här fördomsfulla och nu är jag det och det här kommer aldrig att gå. 

 

 

Tema 10. Kulturell kontext. 
       Psykologgruppen                                                             Patientgruppen 
                                                                       Jag kände igen mig i symtomen.   
Psykiatriserar livsproblem. 
Utbildar framtida patienter.                                                                                         Om 15 år finns inte  
           Det smittar!                                                                                                      den här diagnosen.   
Grundproblemet kanske samma.                                                                      
   Populära diagnoser.                                                                                             Det passade perfekt in på mig.                                                                                                                        
Trend med ADHD.                                                                                                          När jag läste boken var det   
 Bipolär – den nya diagnosen!                                                                                      som att hitta mig själv .                             
                                                                                                                                               
Figur 17. Tema 10: Kulturell kontext. Diagnos och bemötande sätts in i en kulturell tolkningsram. 

                                                                                                                                

Mötet mellan patient och psykolog sker inom ramen för en kulturell kontext, som bl a 

anger normer för vad som anses sjukt och normalt. I kulturen finns mönster, värdering-

ar, föreställningar och olika uppfattningar som återspeglas i mötet. Mönstren är ett slags 

kulturella schabloner, som individer kan välja att mer eller mindre medvetet ta till sig 

och realisera i beteenden.  

 

10.1. Psykologgruppen 

I psykologgruppen framkom problematisering av samspelet mellan individ och kulturell 

kontext. Vården bidrar till att ge bilder av vad som är sjukt och utbildar på så sätt även 

patienterna i hur de ska tolka sina liv. ”Vi tolkar saker utifrån vad den kulturella kon-

texten dikterar. Så patienter kommer ju för att de upplever sig som patienter.” 

 

 

 

 Tema 10 
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Man psykiatriserar människors livsproblem. Alltså kommer du med tecken på 

nedstämdhet, ja, sorg, depressivitet, vad man nu vill döpa det till och ångest, så får 

man en tablett. Det innebär att alla framtida ögonblick av ditt liv där du drabbas 

av liknande upplevelser och känslor, så kommer du att definiera dig som sjuk och 

söka sjukvård.   

 

Att diagnoser är mönster som varierar från tid till annan var beskrivningar som uttryck-

tes explicit i intervjumaterialet. ”Det handlar väl också lite om vad som ligger i tiden, 

hur man förklarar saker.” 

 

ADHD-diagnoserna har ju blivit nån sån där populär, och vi är så duktiga på det 

inom psykiatrin alltså, att populära diagnoser, det får var och varannan patient. Vi 

ska inte ramla in i det, vi måste alltså vara mycket, ha mycket mer, stå på jorden 

höll jag på att säga, och inte följa med i såna svängningar, tycker jag. 

 

I psykologgruppen framkom att modeväxlingarna inte bara påverkade diagnossättandet, 

utan att patienter ofta uttrycker sina problem enligt den tolkningsram av psykiskt 

lidande som uppfattas som gångbart i kulturen. Detta mode växlar så att varje decen-

nium kan karaktäriseras med sin särskilda kulturella tolkningsram för psykiskt lidande. I 

dag är det framför allt neuropsykiatriska problem: 

 

Om man tänker 80-talet, var det ett decennium fullt av incest som var proble-

matik. Det var jättemycket incestärenden. Incesttiden föregicks av barnmisshan-

del. Nu har vi väldigt mycket neuropsykiatriska diagnoser, neuropsykiatrisk syn. 

90-talet kommer emellan, och vad hade vi då? - Jo, då kom ADHD smygande och 

mycket anorexia var det. 

  

I psykologgruppen framkom också en bild av den nya, kommande populära diagnosen: 

bipolär II. Detta problematiserades: ”Nu ska alla vara bipolära.” 

 

Problemet är: om det byts läkare, då kan också diagnosen bytas ut, då heter det, då 

är patienten bipolär helt plötsligt. Så jag menar, alltså, det här är, enligt mitt sätt 

att se, så är det här nutidens psykiatris stora dilemma. 

 

Att såväl diagnoser som människors upplevelse av och uttryck för psykisk hälsa varierar 

med en kulturell kontext kan få till följd att vissa beteenden och diagnoser ”smittar”, var 

en uppfattning som framkom i psykologgruppen. Diagnosen blir då något som ligger i 

tiden och när diagnosen finns där spridd i kulturen upplever människor att de är sjuka i 

enlighet med diagnosens kriterier. ”Jag tror inte att grundproblemen kanske förändras så 

mycket, men sättet att försöka lösa det förändras och delvis smittar. Jag menar man får 

idéer av andra om hur man kan göra.” 

 

Även den psykologiska behandlingen framhölls som något som växlade starkt med tids-

andan. Inom PBU (Psykisk Barn- och Ungdomsvård) var familjeterapin och system-

tänkandet starkt under 70-80-talen. Under 90-talet blev diagnoser mer framträdande och 

när BUP bildades under 2000-talet förändrades också synen på behandlingen: ”Så fort 

man inför en diagnos så tappar man det systemiska perspektivet.” De kraftiga trend-

växlingarna problematiserades i psykologgruppen, bl a betonades att varje behandlings-

våg kan bli alltför dominant, varvid tidigare kunskap och erfarenhet försvinner. Istället 
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framhölls ett förhållningssätt som skulle gynna patienten: att ta med sig det som ”är bra 

i varje våg” och integrera det i vården när behandlingen utformas i varje enskilt fall. 

  

10.2. Patientgruppen 

Patienterna beskrev hur viktigt det var att psykologen förstod vad de berättade. Ett 

mönster av samspel mellan patient, psykolog och kulturell kontext framkom. Patienter-

na förväntar sig att psykologen förmår möta dem i de berättelser och mönster som på-

bjuds i den aktuella kulturella kontexten (Figur 18).  
 
        I kulturella kontexten finns                           Individen kommer med beskrivningar som  
         mönster hur livet ska tolkas. ₂                      är legitima i den kulturella kontexten.₄            
                                                                                                   
 
 

                                                                                                                                          
Individen                              Individen plockar mönster och                                           Individen känner sig 
lever sitt liv.₁                        realiserar dem för att tolka sitt liv. ₃                             förstådd och bekräftad.₅ 

                                                                                                                            
Figur 18. Samspel mellan kulturella mönster, patientens berättelse och bemötande från psykologen. 
 

Det mönster (Figur 18) som framkom var att individen i sitt liv (1) lever i en kulturell 

kontext som uppvisar mönster för hur livet ska levas, vad som är psykisk ohälsa och hur 

den ska tolkas (2). Individen använder en del av dessa mönster, omformar dem och 

realiserar dem i normer, föreställningar och beteenden (3). När psykisk ohälsa iden-

tifieras, tolkas och förmedlas till omvärlden sker det inom ramen för den kulturella kon-

texten (4), som psykologen måste vara medveten om. Individen känner sig väl bemött 

när berättelsen förstås inom den kulturella ram som patienten använder.  

 

Sammanställning av psykologers och patienters perspektiv på bemötande 

Tema 1. Vad patienten kommer med. Patienterna och föräldrarna kom med en rad 

olika föreställningar och farhågor. De använde olika strategier för att gestalta sitt 

lidande och bad om hjälp på olika sätt. Psykologerna försökte att anpassa sig till detta på 

bästa sätt, t ex genom intoning och försiktig normalisering. 

 

    Tema 2. Förförståelse: förklaringsmodeller. Patienter, föräldrar och psykologer hade 

olika föreställningar om hur ett problem bäst förklaras och bör behandlas. När dessa 

förklaringsmodeller inte matchade varandra kunde det uppstå krockar, som löstes på 

olika sätt av patienter (slutar och försöker på nytt) och psykologer (reparation).  

 

    Tema 3. När det klickar. Psykologer sökte skapa en god relation med patienten, vilket 

upplevdes som en förutsättning för en bra utredning, återkoppling av diagnos och be-

handling. Patienter och föräldrar beskrev istället att det ”klickar”, men beskrivningarna 

för ett gott bemötande var vaga. Om det klickade avgjordes tidigt i kontakten.  

 

    Tema 4. Människan bortom diagnosen. Båda grupperna delade synsättet att varje 

individ är unik och framhöll behovet av att lyfta fram människan bortom diagnosen.  
 

    Tema 5. Makten. Psykologerna beskrev att de hade makt över behandlingen, men inte 

över patienten. De talade inte om sig själva som makthavare gentemot patienten utan 
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sökte skapa jämlikhet. Patienter och föräldrar beskrev däremot en utsatthet och makt-

löshet som kunde upplevas som starkt frustrerande.  
 

    Tema 6. Återkoppling av utredning och diagnos. Återkopplingen av utredning och 

diagnos kunde uppfattas som ett svårt och känsligt moment i psykologgruppen. I 

patientgruppen varierade känslorna från starkt positiva till starkt negativa. En åter-

koppling kunde göra allt från stor skada till stor nytta. 

 

    Tema 7. Variation. Både patientgruppen och psykologgruppen upplevde den mänsk-

liga variationen som stor, diagnoserna i DSM-IV som trubbiga och i båda grupperna 

gjordes anpassningar för att diagnosen bättre skulle passa individen. 

 

    Tema 8. Hinder för bra bemötande. Hinder för bra bemötande beskrevs i psykolog-

gruppen oftare som administrativa och organisatoriska problem. Patienter och föräldrar 

beskrev i stället rigiditet, ryckighet och ett oflexibelt arbetssätt, samt brist på samord-

ning och tydlighet. 
 

    Tema 9. Efter diagnosen – vad händer då? Båda grupperna beskrev ett stort tomrum 

efter att en diagnos ställts. Vad händer sen? - Ofta ingenting. Det framkom i båda 

grupperna en efterfrågan på stöd/behandling och överbryggning ut i samhället. Arbete 

eller sysselsättning lyftes fram av både patienter och psykologer som grundläggande för 

återhämtning och att utveckla den psykiska hälsan. 

 

    Tema 10. Kulturell kontext. Inom båda grupperna beskrevs olika grad av kännedom 

eller medvetenhet om hur psykiskt lidande samspelade med den kulturella kontexten. I 

psykologgruppen problematiserades de snabba trendväxlingarna i diagnossättning, för-

klaringsmodeller och behandlingar. 

 

    

Diskussion 

      

Studiens syfte var att med utgångspunkt i den teoretiska ramen om helhetsperspektiv 

undersöka hur psykologer och patienter i psykiatrisk öppenvård beskriver bemötandet i 

samband med utredning och återkopplingen av utredning och diagnos. De 21 djupinter-

vjuerna resulterade i tio teman som belyser förhållningssätt till utredning, diagnossät-

tande och återkoppling, samt hur dessa tillämpas i bemötandet patient-psykolog.  

 

Studiens metod, validitet och teori diskuteras, varefter följer en diskussion om resultatet. 

Diskussionen avslutas med förslag och idéer som kan inspirera till fortsatt arbete och 

forskning. 

 

      Metoddiskussion 

Denna intervjustudie om bemötande bör kompletteras med fler studier där nya urval och 

frågeställningar, men också val av andra metoder, kan bidra till att bredda och fördjupa 

förståelsen av ämnet. Resultatet i denna studie kan bara ses som ett begränsat bidrag till 

förståelsen av hela det komplexa området bemötande inom psykiatrin. Det bör utvecklas 

och beskrivas även med andra forskningsdesigner och teoriperspektiv. Exempelvis vore 

det motiverat att undersöka om bemötandet varierar med hänsyn till diagnosgrupp, 

åldersgrupp, organisationsformer eller behandlingsinriktning. 
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Det kan även vara motiverat att studera bemötandet genom kliniska observationsstudier 

av specifika situationer. Metoden i denna studie – djupintervjuer – valdes mot bakgrund 

av studiens öppna och explorativa ansats. Samtidigt måste metodens begränsningar 

beaktas. Valet av djupintervjuer som metod var en avvägning mellan studiens avgräns-

ning (tid, resurser, frågeställning) och de möjligheter som intervjumetoden ändå erbjud-

er (reflexiva samtal, möjlighet till följdfrågor, utvecklandet av tankegångar).  

 

En intervjustudie har sina begränsningar då bemötande är komplext och inte så lätt låter 

sig fångas och beskrivas i ord. Syftet var dock att studera bemötande på en generell nivå 

där psykologers och patienters ackumulerade uppfattningar och erfarenheter eftersöktes. 

Resultatet visar på ett antal mönster i bemötandet, vilka kan generera nya frågor och 

områden för forskning och utveckling, inte minst när det gäller resilienta förhållnings-

sätt till patienter.  

 

Fördelen med djupintervjuer som forskningsmetod måste också framhållas. Metoden 

medför en fördjupad förståelse för ämnet och skapar utrymme för att generera nya oför-

utsedda teman. Studier av hur patienter upplever bemötandet inom psykiatrin genomförs 

ofta i form av enkäter, t ex av Stockholms Läns Landsting (SLSO, 2008; 2009). 

Människor har mycket mer att berätta när de får möjlighet till det inom djupintervjuns 

ram. Intervjuerna har därför öppnat för att nå ökad kunskap inom området. Användandet 

av reflexiv metod (Thomsson, 2002) under intervjuerna har också öppnat för att beakta 

språk och maktaspekter, inte bara i intervjupersonernas material utan också under 

intervjusituationen och i bearbetningen av data. Samtidigt ska betonas att andra inter-

vjuare hade kunnat få andra svar och/eller tolkat dessa på ett annat sätt.  

 

          Representativitet och urvalsförfarande 

Syftet var att få fram data som besvarar frågeställningen om bemötande. Därför har 

variation eftersträvats. Även för att stärka undersökningens validitet var variation i 

materialet önskvärt. Urvalsförfarandet var ett strategiskt urval (Langemar, 2008) utifrån 

kriterierna om variation, men det har även styrts av nytillkomna data i intervjuerna och 

av materialets mättnad. Ledande har varit att fånga så många aspekter som möjligt av 

bemötande snarare än styrkan eller proportionerna mellan olika grupper.      

 

Det finns skäl att diskutera intervjumaterialets mättnad. Efter 12 intervjuer med behand-

lare hade så många täckande beskrivningar samlats in att materialet ansågs mättat. En 

svaghet i studien var att patientgruppen inte upplevdes som fullt mättad vid nio inter-

vjuer, dock var bedömningen att intervjumaterialet i patientgruppen innehöll tillräckligt 

god variation för att motivera en redovisning i resultatet. Patientgruppen hade med för-

del kunnat kompletteras med några fler intervjuer för att få mer täckande beskrivningar. 

I detta fall påverkade patienternas tillgänglighet och möjlighet att delta i studien det 

slutliga urvalet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna för att delta i studien som patient eller behandlare 

har varit vida, men tydliga. Det skulle kunna ses som en svaghet att en spridning av dia-

gnoser och erfarenheter har varit stor i båda grupperna. Det har dock legat i studiens 

ansats att söka den kvalitativa variationen av bemötande i psykiatrin i stort och inte just 

för någon specifik diagnosgrupp. Andra bedömare hade dock kunnat välja andra inklu-

sions- och exklusionskriterier och därmed fått ett annat resultat. 
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         Validitet 

Validitet i en kvalitativ studie handlar om hur väl resultatet är förankrat i data, om det 

föreligger kvalitativ generaliserbarhet och om studien uppfattas som meningsfull och 

användbar. Validiteten berör även koherens, perspektivmedvetenhet, reflexiv validitet, 

överensstämmelse, samstämmighet, instämmande och replikerbarhet (Langemar, 2008). 

 

Studiens resultat har en god empirisk förankring i insamlade data. I djupintervjuerna 

framkom mönster och strategier i bemötande som kan antas vara karaktäristiska även 

för en större population, t ex psykiatrin i stort (extern validitet). Resultatet kan också 

antas vara både meningsfullt och användbart i såväl psykologens kliniska arbete som för 

att generera frågeställningar för fortsatt forskning.  

 

Koherenskriteriet betyder att ett resultat ska upplevas som sammanhängande och att 

presentationen ges en god gestalt (Langemar, 2008). Bedömningen är att resultatets 

sammanställning i teman som belyses från patient- och behandlarperspektiv samt 

beskrivningar av mönster och modeller stärker studiens koherens. Perspektivmedveten-

het och reflexiv validitet har stärkts av studiens design med två undersökningsledare, 

som har förhållit sig kritiska till materialet och reflekterat över varje steg i forsknings-

processen. Egna känslor, tankar och uppfattningar har noterats och sökt urskiljas för att 

kunna granskas och diskuteras.  

 

Processen har noga dokumenterats där bl a reflektioner och öppna diskussioner över 

förförståelse, motiv och tolkning av data har förts. Detta minskar risken att intervjuarna 

själva ska påverka resultaten i en viss riktning. Att det har varit två intervjuare och/eller 

bedömare och att de har alternerat mellan gemensam analys och analys var för sig, för 

att sedan söka samstämmighet var en omständighet som också kom att påverka 

validiteten positivt. Att intervjupersonerna kan lägga in olika betydelse i begreppet 

bemötande kan däremot vara ett problem för den interna validiteten. Den explorativa 

ansatsen i studien har dock motiverat ett relativt brett definierat begrepp som be-

mötande.   

 

Genom att studera såväl patienters som psykologers perspektiv har förståelsen för-

djupats och det har varit möjligt att reflektera över överensstämmelse eller ej mellan de 

olika perspektiven. Samstämmighet med andra studier har varit svårare att fastslå efter-

som studier med samma upplägg inte funnits att tillgå. Däremot låg delar av studiens 

resultat i linje med ansatser i tidigare forskning. Med instämmande avses att deltagare 

eller andra i studien ger synpunkter på resultatet. Detta är ett förfarande som dock inte 

låg inom ramen för denna studies design.   

 

Replikerbarheten är mer komplex att bedöma. Den noggranna redovisningen av metod 

och forskningsprocessens steg ökar möjligheten för andra att replikera studien. Sam-

tidigt förändras ständigt både verkligheten och människors kulturella föreställningar. 

Det är i någon mening – som Herakleitos förklarade – inte möjligt att träda ned i samma 

flod två gånger. Den externa validiteten begränsas därför i tid och rum. Resultaten i 

studien ska till viss del ses som ett slags färskvara. Den externa validiteten kan i det här 

fallet anses vara omvänt proportionell mot ökat avstånd till studiens avgränsning i tid 

och rum: bemötande kring diagnosen i svensk psykiatri 2009-2010. 
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      Teoridiskussion 

Teoriramen för studien bör också diskuteras. Helhetssynen på individen och att ”se hela 

människan” är begrepp och beskrivningar på så abstrakt och allmän nivå att de lätt kan 

framstå som diffusa och sakna förklaringsvärde. Metoder för att arbeta med resiliens-

perspektiv inom psykologin är inte heller så väl utvecklade eller utvärderade. Det kan 

även ligga ett problem i att visualisera hur ett praktiskt arbete med hela människan 

skiljer ut sig från ett arbete med ”delarna”. Det framstår i dag inte som uppenbart hur ett 

helhetsperspektiv skulle förändra det psykologiska arbetet i det enskilda fallet. Ibland är 

det kanske till och med effektivast att arbeta med just en avgränsad ”del” eftersom 

helheten är för komplex och svår att överblicka.  

 

Helhetsperspektiv och begrepp som holism, interaktionism, resiliens, kontextualitet och 

komplexitet kan vara användbara för att förstå och beskriva människan och hennes sam-

spel med omgivningen. Det innebär inte att delar skulle vara ointressanta, utan att delar-

na står i samspel med varandra och med helheten. Om perspektivet också bidrar till 

effektivare vård, bättre resultat och mer nöjda patienter måste dock utvärderas i varje 

enskilt fall. I kliniskt arbete är det inte mycket värt att omgärda verksamheten med kom-

plexa begrepp och fraser som ”hela människan” och tro att arbetet med automatik skulle 

leda till mer funktionell vård utifrån patientens perspektiv. Teoriramen måste snarare 

ses som ett sammanhängande och konsistent perspektiv som kritiskt använt kan stimu-

lera till nya frågor, ge nya lösningar och bidra till nya sätt att se på världen.     

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat diskuteras utifrån olika aspekter: förförståelse, bemötande som gemen-

sam dans, hinder för bra bemötande, makten, återkoppling, individen och diagnosen, 

efter diagnosen, samt kulturen. 

 

         Förförståelse 

Bemötandet sker inom ramen för patientens tidigare erfarenheter, kunskaper och kul-

turella föreställningar. Denna förförståelse påverkar hur patienten upplever och uttryck-

er sina problem och söker orsaker och lösningar. Förförståelsen påverkar också synen 

på behandling, vården och förhållandet till den enskilda behandlaren. Av resultatet 

framgick att patienten kan komma med en rad olika mönster för att uttrycka lidande 

(Tema 1: Vad patienten kommer med) och att även förklaringsmodellerna varierar 

(Tema 2: Förförståelse: förklaringsmodell). Förförståelsen kommer inte alltid fram 

explicit till psykologen, men den finns där och utgör en viktig referensram för patient-

ens upplevelser. Förförståelsen kan också gälla farhågor (Figur 2) och istället för att 

tydligt kommunicera farhågor eller andra uppfattningar till behandlaren använder 

patienten ofta en pröva-sluta-strategi (Figur 6), eller fortsätter av missriktad artighet.  

 

Att uttrycka psykiskt lidande sker inom ramen för kulturella konventioner, framhåller 

Johannisson (2009). Watters beskriver hur uttrycken för psykiskt lidande samspelar med 

ett slags symtompool av kulturella mönster som uppfattas som legitima för individen att 

använda för att kommunicera sitt lidande. Psykiska symtom kan introduceras och falla 

ur poolen beroende på hur de framförhandlas i kulturen (Watters, 2010). Denna studies 

resultat väcker tanken att det också tycks finnas ett slags kulturell pool för att förklara 

psykiskt lidande, en ”förklaringspool”, samt en uppsättning av mönster för patientens 

kommunikation vid det första mötet med psykologen.   
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Utifrån ett holistiskt-interaktionistiskt perspektiv (Magnusson, 1992a; 1992b; 1996; 

2001) där varje individ är unik och en hel varelse, kan patientens förförståelse ses som 

ingångsvärden i en dynamisk interaktion mellan omgivningen och individens unika 

uppsättning av erfarenheter, kunskaper och kulturella föreställningar. Små förändringar 

i ingångsvärdena i komplexa system kan ge stort utslag i det samlade mönstret (Cilliers, 

1998). En behandlare kan inte veta exakt vilket mönster som patienten kommer med, 

utan endast hysa en förmodan om vilken typ av delprocesser som normalt ingår i ett 

förförståelsemönster och vara lyhörd för att undersöka hur det ser ut i det enskilda fallet.   

 

Att behandlingen utgår ifrån patientens förförståelse innebär inte att psykologen måste 

hålla med om patientens uppfattning i sak eller dela dennes värderingar. Syftet med att 

ta reda på förförståelsen är att behandlingen bättre kan förankras i och bygga på den 

grund som patienten kommer med. Felmatchningen av förklaringsmodeller (Figur 4) 

visade exempel på när förförståelsen hos patient och psykolog ledde till att patienten 

inte tog till sig behandlingen. Det ligger i linje med resonemangen hos Danielsson och 

Liljeroth om betydelsen av att förstå att allt handlande har en mening för individen men 

att denna mening inte alltid är uppenbar (Danielsson & Liljeroth, 1996). 

 

När en patient kommer med sin förklaringsmodell eller ”fläker upp sitt liv” är det 

mönster och konventioner som patienten uppfattar är möjliga att uttrycka sig i vid ett 

möte med psykiatrin. Mönstren och konventionerna finns i den gemensamma kulturen. 

Patientens val av mönster för att uttrycka sig och antagande om förklaringsmodell be-

höver utforskas och valideras i ett möte. Därmed inte sagt att samma förklaringsmodell 

hos psykolog och patient med automatik skulle leda till ett effektivare samarbete eller 

att olika modeller alltid skulle vara negativt. Resultatet indikerade snarare att det är 

viktigt att behandlaren får en egen förståelse av patientens hela förförståelse, inklusive 

förklaringsmodell, och tillsammans med patienten sedan skapar en gemensam plattform 

att arbeta utifrån.    

 

Det vore intressant att undersöka vad patientens förklaringsmodell betyder för terapiut-

fallet. I terapiforskningen ligger fokus naturligen på olika metoder och tekniker, men ett 

mindre utforskat fält är hur dessa samspelar med patientens förförståelse och i vilken 

utsträckning som behandlaren förmår att etablera en gemensam plattform, samt vad 

denna process betyder för hur patienten skattar effekten av behandlingen. 

 

         Bemötande som gemensam dans 

Hur ser bemötandet ut när det fungerar? Att det handlar om ett komplext samspel som 

är svårfångat, framkom i resultatet (Tema 3: När det klickar). Psykologer talade t ex om 

engagemang, att vara vänlig, glad, kamratlig och betona jämlikheten i mötet. Patienter 

konstaterade att ”det bara klickade”. Det är inte så specifika beskrivningar och dessutom 

varierade de i materialet. Resultatet tyder inte på någon allmängiltig uppsättning av kon-

kreta beteenden som alltid fungerar i möten. 

 

Utifrån komplexitetsteorin kan det vara fruktbart att se den goda alliansen eller mötet 

som klickar metaforiskt som ett slags gemensam dans. Ett komplext dynamiskt system 

utvecklar unika mönster beroende på förändringar i ingångsvärdena i systemets del-

processer (Cilliers, 1998). Psykologens ansvar är att ange ramarna, när dansen börjar 

och slutar, var den sker och hur den kan utformas. I psykologens ansvar ligger också att 

bjuda upp, anpassa takten och söka hitta den dans som fungerar för den andre, patienten. 

Men vad som sedan sker i den gemensamma dansen är en komplex interaktion som blir 
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ett unikt möte. Om denna interaktion skulle låsas i alltför många ingående delprocesser 

riskerar dynamiken att hindras eller tappa kraft.  

 

Ett bra bemötande låter sig inte enkelt manualiseras och kan inte i alla delar läras in 

eller regleras i en checklista. I stället tycks det som om psykologen bjuder in till ett 

slags öppet lekutrymme där patienten får komma till uttryck i ett samspel med psyko-

logen. Sedan ramarna är satta är det kanske just genom att etablera detta öppna lekut-

rymme för ett gemensamt arbete som skapar förutsättningar för alliansen att utvecklas, 

det som patienten upplever som att det klickar. En tanke är att det som vården och den 

enskilda behandlaren kan göra är att skapa trygga och tillgängliga lekutrymmen och 

sedan lita till den process som utvecklas i mötet, oavsett om det sker i terapirummet 

eller vid en flyktig kontakt i korridoren. Inte minst när det gäller bemötande av barn och 

ungdomar är sannolikt ett flexibelt förhållningssätt särskilt fruktbart. 

 

Detta område - lekutrymmet i patientkontakten - skulle vara spännande att utforska i en 

ny studie. Exempelvis vore det intressant att filma möten som både behandlare och 

patient beskriver som positiva och särskilt studera hur interaktionen gestaltas, samt om - 

och i så fall hur - ett öppet utrymme skapas i dessa möten.   

 

          Hinder för bra bemötande 

När uppstår inte lekutrymmet? Vad är det som stoppar upp en process som både psyko-

loger och patienter eftersträvar? Resultatet (Tema 8: Hinder för bra bemötande) visade 

på en rad administrativa hinder. Båda grupperna framhöll också en brist på helhets-

tänkande som hindrande för att genomföra det goda bemötandet. Utifrån ett holistiskt-

interaktionistiskt perspektiv (Magnusson 1992a; 1992b; 1996; 2001) framstod just 

synen på hela människan som en egen och unik varelse vara central för ett gott 

bemötande, men olika administrativa hinder försvårade ett sådant förhållningssätt. 

 

I studien framkom att hindren i allmänhet fanns på lägre administrativ nivå. Det hand-

lade t ex om ekonomisystem med s k ”pinnar” som styrmedel för verksamheten, i stället 

för att ha en utgångspunkt i patientens bästa. Det var alltså inte övergripande lag-

stiftning eller Socialstyrelsens förordningar och riktlinjer som upplevdes som hindrande 

i psykologgruppen, utan snarare alltför detaljerad reglering av arbetsmoment på lokal 

och regional nivå. Det slående var att administrativa system på en lägre nivå kom att 

försvåra genomförandet av lagar och förordningar på en högre administrativ nivå. 

Reglerna på lägre nivåer satte därmed ”käppar i hjulet” för medarbetare att realisera 

intentionerna i HSL och Socialstyrelsens skrivningar om individualiserat bemötande. 

 

Bristen på helhetsperspektiv framkom också i patientgruppen som ett problem. Här 

efterlystes att behandlare på ett helt annat sätt skulle samarbeta med varandra och se 

vården utifrån individens perspektiv. Detta kan också betraktas som en till vissa delar 

administrativ brist, som skulle kunna hanteras t ex genom att varje patient får en case-

manager som samordnar vården. Ökat samarbete mellan olika vårdgivare och institu-

tioner skulle också främja en helhetssyn på individen. 

 

Det tycktes alltså vara ett stort glapp mellan intentionerna på de högre nivåerna och 

effekten av de styrsystem som fanns på lägre nivåer. Styrsystemen verkade inte kon-

struerade för att ligga i linje med intentionerna i HSL och Socialstyrelsens skrivningar. 

Hinder för ett gott bemötande handlade alltså inte bara om psykologens agerande gent-

emot patienten, utan även om hur väl organisationen är uppbyggd för att skapa utrymme 
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för att det goda bemötandet ska uppstå. Här finns uppenbarligen ett område där stora 

förbättringar är möjliga att genomföra. Forskningsfrågor skulle kunna handla om vilka 

organisationsformer och administrativa åtgärder som främjar respektive hämmar ett gott 

bemötande av patienterna. 

 

          Makten 

Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, enligt 

lagen (2a § HSL). När det gäller psykiskt sjuka människor är detta av särskild vikt. I 

riktlinjerna för vård vid depression och ångest skriver Socialstyrelsen (2010, sid 69) att 

det är av stor betydelse att patienterna ”i mötet med vården får känna sig respekterade 

och sedda som människor.” På grund av sin situation befinner sig patienter med 

depression och ångest i ett ”extra stort underläge”, påpekar Socialstyrelsen och fram-

håller: 

 

Detta ställer stora krav på hur personalen inom hälso- och sjukvården bemöter och 

beaktar patientens svårigheter. Ett respektfullt bemötande innebär bland annat att 

man inser och visar att det är ett möte mellan två experter, där patienten är expert 

på sin egen situation och sjukdomsupplevelse. Hälso- och sjukvården har också en 

viktig uppgift i att förmedla kunskap och ge stöd och verktyg så att patienten kan 

hantera sin egen situation och därmed upprätthålla sin integritet (Socialstyrelsen, 

2010, sid 69). 

 

Mot detta ska ställas resultaten för Tema 5 (Makten) som visade att det i patientgruppen 

tvärtom fanns många upplevelser av maktlöshet i kontakt med psykiatrin. Det stämmer 

till eftertanke att det framkom så många negativa vårderfarenheter i intervjumaterialet 

och när patienterna i studien beskrev dåligt bemötande använde de ord som maktlöshet, 

ilska, frustration, eller förlorat självförtroende.  

 

Utifrån ett resiliensperspektiv är det i stället centralt att patienten stöds i att utveckla 

sina egna resurser och får lära sig nya strategier för att hantera sitt liv. Patienten ska inte 

passivt vårdas i ett uppifrånperspektiv, utan behandlingen ska syfta till att patienten får 

nya erfarenheter av att lyckas och klara av någonting på egen hand, vilket bygger upp 

självkänslan och individens egenmakt och kontroll över sitt liv.”Det som främjar ut-

vecklingen av resiliens är att lyckas med något, få beröm och uppmuntran genom social 

kontakt och aktivitet” (Helmen Borge, 2005, sid. 37). I stället för ett eländesperspektiv 

där ett problembeteende och riskfaktorer ”åtgärdas” i en terapi utgår resiliensperspektiv-

et ifrån att stödja individens resilienta beteende, stärka skyddsfaktorer i miljön och sätta 

in kompetensstärkande åtgärder (Helmen Borge, 2005).  

 

Att skapa maktlöshet är motsatsen till att stödja resilienta processer hos individen. I 

några få situationer kan det vara nödvändigt att minska patientens makt under kort tid, 

som vid tvångsvård eller vid akut farliga lägen, men i övrigt måste det vara ett mål i 

vården att öka patientens känsla av egenmakt och förmåga att hantera sina problem. Den 

makt och överordning som behandlaren naturligen har i vårdsituationen används då i 

patientens tjänst, t ex för att bygga upp dennes egen förmåga att hantera sina problem, 

dvs det som Helmen Borge (2005) beskriver som kompetensstärkande åtgärder. 

 

Här finns uppenbart ett behov av fortsatt forskning, med frågeställningar som: Hur kan 

vården bidra till att öka makten och främja resiliensprocesser hos individen? Vad är det 

konkret som får patienter att uppleva maktlöshet och frustration i kontakt med vården?  
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    Återkoppling 

I studien beskrev psykologer att de måste handskas med hur de ska återkoppla en utred-

ning eller diagnos och att detta kunde göras mer eller mindre bra. Patienter beskrev åter-

kopplingen som alltifrån en dödsdom till en starkt positiv upplevelse av sammanhang 

och förståelse (Tema 6: Återkoppling av utredning och diagnos). 

 

I resultatet framkom även olika strategier som psykologer använder för att återkoppla en 

utredning eller diagnos, bl a att söka konkretion, göra en inramning, rikta fokus mot 

problemlösningen och peka på styrkor och svagheter. Ett exempel som framkom inom 

BUP var återkopplingar i text och bild med inplastade sidor som en individuellt utform-

ad liten bok, alternativt som PowerPoint-presentation i datorn (Bilaga 3). Psykologen 

skapar unika berättelser utifrån barnets individuella profil, vilket var en metod som även 

kunde användas i samarbete med barnet under behandlingsarbetet.  

 

Metoden innebär att bilder hämtas från det pedagogiska dataprogrammet Trippel-

Kommunikation (2004). Programmet har tagits fram för barn med autismspektrum-

störningar, men används också i skolor, förskolor och på BUP-mottagningar sedan 2004 

(Personlig kommunikation, Kenth Hedevåg, 8 mars 2010). I Stockholms län har denna 

återkopplingsmetodik fått spridning bl a genom leg psykolog Malin Khoso, vid neuro-

psykiatriska enheten, BUP Stockholms län 2001-2005. Hon utvecklade pedagogiken för 

återkoppling av neuropsykologiska utredningar och diagnoser till barn och introducera-

de den som konsult inom BUP i Stockholms län 2006 (Personlig kommunikation, Malin 

Khoso, 10 feb 2010).  

 

Återkopplingen kan förstås som ett sätt att höja medvetenheten kring patientens pro-

blem (Figur 12). Psykologen sätter in diagnosen i ett sammanhang och kan då hjälpa 

patienten att tala om problemen på en högre nivå och initiera nya tankar kring vad 

diagnosen innebär och hur den påverkar patientens liv. Det var tydligt att olika nivåer av 

medvetenhet om diagnosen fanns hos patienterna eller föräldrarna (Tema 6). En del 

patienter/föräldrar hade förväntningar om att få en diagnos och kunde verbalisera detta 

på olika sätt. Andra var i ett kaos där en snabb diagnos skulle bli en chock. Psykologer-

na befann sig på en verbaliserad nivå 4 och inte sällan nivå 5 i de fall då de satte in ut-

redningsresultatet i en diskurs (Figur 12).    

 

Diagnoser är naturligen beskrivningar av det som inte fungerar hos individen, dvs ett 

slags problembeskrivningar. Återkopplingen av diagnosen kunde därför ibland upplevas 

som starkt negativt av patienterna och som svår att genomföra av psykologerna. I ett 

resiliensperspektiv (Helmen Borge, 2005; Sommer, 2005) problematiseras fokuset på 

det som inte fungerar. Istället riktas intresset mot det som kan stärkas, förändras och 

skapas. En diagnos med inriktning på utveckling är vad som görs i den s k dynamiska 

utredningen (DA), som har sin teoretiska förankring i utvecklingspsykologen Lev 

Vygotskijs modell om att stimulera barnet in i nästa utvecklingszon (Partanen, 2009).  

 

Dynamisk utredning (DA) syftar till att öka omgivningens kompetens och förståelse av 

det enskilda barnet. Lärare och föräldrar ska bli mer medvetna om barnets möjligheter 

till lärande och utveckling. Frågeställningen vid utredning skiftar fokus från t ex begåv-

ning eller neuropsykiatri/diagnos till hur barnet konkret fungerar i samspel med olika 

miljöer. Partanen pekar på att det är ett problem om kognitiva testningar av barn och 

ungdomar inte leder till konkreta effekter på lärande och utveckling (Partanen, 2009).   
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Traditionellt finns föreställningen att kognitiva funktioner ligger inom barnet. Partanen 

hävdar att med denna föreställning får inte utredarna syn på barnets potential till lärande 

och utveckling. Kognitiva och affektiva processer kan inte studeras isolerat, utan måste 

ses i samspelet mellan barnet och miljön, där t ex föräldrar och lärare fungerar som väg-

ledare för hur en uppgift ska lösas. DA är framåtsyftande genom sitt fokus på barnets 

möjliga funktionsnivå och hur den skulle kunna utvecklas med vägledning från omgiv-

ningen (Partanen, 2009). 

 

          Individen och diagnosen 

Fokus för studien var bemötande i samband med diagnos. I psykologgruppen framkom 

både fördelar och farhågor med diagnosen och i patientgruppen fanns reaktioner från 

starkt negativa till starkt positiva upplevelser. Det gör att enkla slutsatser om diagnosens 

roll för bemötande inte kan dras. Tvärtom visar studien på att diagnosen ingår som en 

del i det komplexa samspelet mellan patient och psykolog där varje patient är unik. För 

en individ kan diagnosen betyda att allt faller på plats och att livet får en ny mening, för 

en annan individ kan samma diagnos uppfattas som liktydig med en dödsdom. (Tema 4: 

Människan bortom diagnosen, Tema 6: Återkoppling av utredning och diagnos, samt 

Tema 7: Variation). 

 

En grundläggande problemställning som studien väcker är om individen ska passas in i 

diagnosen eller om diagnosen ska utformas efter individen.  Inför den nya versionen av 

DSM (DSM-5) pågår framför allt i USA en diskussion om hur psykisk sjukdom ska ka-

tegoriseras. T ex framhålls att DSM-kriterierna är stela och inte ger rätt bild av patient-

en: ”Someone with schizophrenia might have symptoms of insomnia, of anxiety: these 

aren´t the diagnostic criteria for schizophrenia, but they affect the patient´s life and we´d 

like to have a standard way of measuring them” (International Herald Tribune, 2010).  

 

I DSM-diskussionen lanseras också nya sätt att kategorisera psykisk sjukdom. Ett exem-

pel är att beskriva personlighetsstörningar längs ett spektrum utifrån flera variabler i 

samverkan. I stället för att utgå ifrån fasta kriterier som i DSM används skalorna i fem-

faktor-modellen (introversion-extraversion osv). Personlighetsstörningar beskrivs då 

mer som en kombination av maladaptiva varianter på de fem skalorna (Widiger & 

Mullins-Sweatt, 2009).  

 

Ytterligare ett steg bort från det kriteriebaserade sjukdomstänkandet är att utforma in-

dividuella personliga profiler (individual-profile-diagnostics). I stället för att beskriva 

individen i generella diagnoser, kan det vara mer funktionellt att bryta ned symtomen i 

de ingående delarna, de konkreta subkomponenterna och sedan beskriva interaktionen 

mellan dem (Westerberg, 2004). Att bryta ned neuropsykiatriska diagnoser i sina delar, 

eller items är också temat hos Gottesman och Gould, som har lanserat the endopheno-

type concept of psychiatry. De konstaterar att neuropsykiatriska syndrom kan delas upp 

i mer grundläggande, bakomliggande enheter. Exempelvis kan nedsatt arbetsminne vara 

en del i flera olika sjukdomar, från ADHD till schizofreni (Gottesman & Gould, 2003).   

 

I personansatsen utvecklar Magnusson och Bergman et al. (Magnusson, 1992a; 

Magnusson & Mahoney, 2001; Bergman, 2001; Bergman et al., 2003) ett statistiskt fler-

variabeltänkande där individens unika uppsättning av variabler beaktas, dess kom-

plexitet och icke-linjära samband. Det är en ansats som kan svara mot det behov som 

framkommit i denna studie från patienter och psykologer att söka nyansera och anpassa 

diagnoserna till individen.   
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Studiens resultat (ffa Tema 4, 6 och 7) indikerade att diagnoser behöver bearbetas och 

omformas, men även när så sker upplevs de ofta som kantiga. De stämmer inte alltid 

med verkligheten i det enskilda fallet. En slutsats av studien är att det finns ett identi-

fierat behov av mer komplexa diagnossystem som lättare kan formas efter individen. 

Förslag i den riktningen, t ex individuella profiler eller andra item-baserade ansatser 

(Gottesman & Gould, 2003; Westerberg, 2004; Widiger & Mullins-Sweatt, 2009) fram-

står mot den bakgrunden som intressanta att lyfta fram, pröva och utvärdera.   

 

          Efter diagnosen 

Intrycket från intervjupersonerna i båda grupperna var att psykiatrin i dag har fokus på 

utredning och diagnossättning, men att det som kommer efteråt, behandling eller andra 

insatser, är ett mindre prioriterat område (Tema 9: Efter diagnosen). ”För att det ska 

vara meningsfullt med individinriktad diagnostik bör det finnas resurser att tillgodose de 

behov som uppdagas genom utredningen. Annars blir det diagnostik för sin egen skull”, 

skriver Smedler och Tideman och konstaterar att det är att göra barnet en otjänst att 

utreda utan att sedan sätta in den hjälp som behövs (Smedler & Tideman, 2009, sid. 23).  

Brist på resurser var precis vad som framkom i resultatet. Det som följer efter diagnosen 

behöver dock inte bara handla om terapi eller annan psykologisk behandling. Det 

uttrycktes också ett behov från patienter att få ingå i samhället, att ”använda huvudet” 

och att få sysselsättning utifrån sina förutsättningar. Inom psykologgruppen framkom en 

tanke att flytta fokus från individen till situationen, att det kan vara ett problem för 

individen i samspel med omgivningen i t ex skolan eller på en arbetsplats och i så fall 

bör samspelet analyseras, diagnostiseras och behandlas. Ett sådant förhållningssätt kan 

vara motiverat mot bakgrund av att Magnusson et al. i ett experiment visat att det endast 

går att predicera en människas beteende om betingelserna är likadana varje gång. Så fort 

betingelserna förändras minskar korrelationen. En individs beteende i en situation är 

alltså ett resultat av en komplex och adaptiv process (Magnusson, Gerzen, & Nyman, 

1968; Magnusson, Heffler & Nyman, 1968; Magnusson, & Heffler 1969).  

Om individen i situationen är det centrala aktualiseras frågan om det skulle vara möjligt 

att arbeta utifrån ett mer situationsorienterat diagnossystem. Psykologin har, med sin 

vetenskapliga förankring i det västerländska tänkandet, ett väl utvecklat vokabulär för 

att beskriva individuella skillnader, särskilt personligheter. Däremot är språket för att 

beskriva situationer vagt och illa utvecklat (Snyder & Cantor, 1998). Det finns dock 

ansatser till situationella beskrivningar i vård och omsorg. Ett exempel är WHO:s nya 

handikappbegrepp (WHO, 2001), som utgår ifrån en helhetssyn på individen i sin 

situation. Situationer ska inte ställas i motsats till personer, framhåller Kelley et al. 

(2003). I ett interaktionistiskt perspektiv är situation och personfaktorer sammanlänkade 

och kan inte förstås isolerade från varandra. Kelley et al. (2003) beskriver en modell för 

att analysera interaktionsmönster och ger 21 olika exempel på sådana mönster, bl a 

”fångarnas dilemma”.   

 

Samma utgångspunkt har Guvå (1989). Hon konstaterar att ett barn kan aktivera 

personalens inre referenssystem och barnets beteende tolkas därefter. Guvå flyttar 

därmed också fokus från barnet som problemet till situationen. Barn reagerar olika i 

olika situationer och interaktionen med omgivning är det centrala. Barnet finns alltid i 

ett sammanhang och det är detta sammanhang som måste kartläggas. Hon kallar det för 

en indirekt diagnostisering. I stället för att fastna i klassiska diagnoser som autism 
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handlar det om att göra särskilda förskolediagnoser där interaktionen mellan barn och 

personal i den speciella situationen i förskolan diagnostiseras (Guvå, 1989). 

 

En angelägen forskningsfråga är därför hur metoder för situationsorienterad diagnostik 

och behandling kan utformas. Vad skulle individen och samhället kunna vinna på att 

vården flyttade fokus från den sjuka individen till den sjuka situationen? Vore det ett 

sätt att göra vården effektivare och minska onödigt lidande? Samverkan mellan arbets-

livet och psykiatrin framstår också som ett viktigt område för forskning och utveckling.  

 

          Kulturen 

Den kulturella kontexten framhölls i studien som en viktig del av bemötandet. (Tema 

10: Kulturell kontext). Vården ingår i ett kulturellt sammanhang där begrepp som sjuk-

dom, normalitet och utanförskap framförhandlas, vilket problematiserades i psykolog-

gruppen. Kultur kan definieras enligt Frykman och Löfgren (1979): 

 

Kultur är något som används för att systematisera, förklara och legitimera den 

värld som omger individen. Därigenom återverkar den ständigt på samhälls-

strukturen. Man kan även formulera sambandet så att kulturen är det medium – 

det filter – genom vilket människan skapar sin verklighetsbild. (Frykman & 

Löfgren, 1979, sid. 15). 

 

Psykiatrin och den psykologiska behandlingen framstår som särskilt utsatta för kulturell 

påverkan och interaktion. Av resultatet framgick att diagnoserna växlar kraftigt mellan 

olika decennier. Diagnosen beskrevs som något som ”ligger i luften”, eller som del av 

trender, t ex att neuropsykiatriska diagnoser ”ligger i tiden”. Psykologer med lång 

klinisk erfarenhet beskrev hur mönstren kommer och går. De identifierade också den 

nya diagnosen, den som ”nu kommer”: bipolär II. Det här samspelet mellan sjukdom 

och kultur beskrivs av bl a Johannisson (2009) och Watters (2010).  

 

Patienter kan uppleva det som positivt och bekräftande att deras problem och sjukdomar 

blir synliga i samhället. Samtidigt tycks det innebära att fler identifierar sig med 

sjukdomarna och uttrycker sig enligt diagnosens kriterier. Fler känner sig som ”border-

line” när det blir en vida spridd diagnos.  En reflexion blir därför hur viktigt det är på 

vilket sätt som psykiatrin och psykologin kommunicerar med det omgivande samhället. 

De förhållningssätt, metoder och diagnoser som utvecklas inom psykiatrin sprids snabbt 

i mer eller mindre förvanskad form till övriga samhället och integreras som ”sanningar” 

i kulturen där de sedan fångas upp av patienter som uttrycker sitt lidande i de förväntade 

mönstren, det som Johannisson (2009) beskriver som den sociala konventionen. Det 

innebär att hur psykiatrin bemöter patienter och deras lidande bidrar till att forma 

kulturella konventioner om vad som är friskt-sjukt.   

 

Hårda krav på evidensbaserad behandling ställs nu inom psykiatrin, men hur utvärderas 

och evidensprövas psykiatrins totala bemötande och kommunikation till patienter och 

det övriga samhället? På vilket sätt riskerar denna kommunikation att inte bara vara till 

nytta, utan också orsaka skada och lidande genom att sprida diagnoser genom kulturen?   

 

Ett exempel på kommunikation, som för de flesta säkert framstår som oproblematisk, är 

WHO:s definition av hälsa från 1946, att hälsa är ett tillstånd av ”fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande” (WHO, 1946). Definitionen skapar dock en illusion 

av ett psykiskt lyckotillstånd. När människor inte når detta fullständiga psykiska väl-
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befinnande, uppfattar de att det är fel på dem själva och definierar sig som psykiskt 

sjuka. Det utopiska tillståndet av psykiskt välbefinnande är inte möjligt att uppnå, tvärt-

om innebär livet utmaningar, sorger och lidande. Det är inte genom att undvika ångest-

en, utan genom att ta sig igenom den som människan växer, enligt resiliensperspektivet 

(Helmen Borge, 2005; Sommer, 2005). Om människor inte tror att de måste vara lyck-

liga hela tiden så upplever de sig inte som avvikande eller olyckliga när de lever sina 

liv. Johannisson (2009) lyfter fram sömnsvårigheter (insomni), där diagnosen samspelar 

med kulturella föreställningar om en hel natts sömn utan vakenperioder som det 

normala. Det ”har lett till myter och medikalisering av sömnlöshet. Historiskt sett tycks 

snarare uppdelad sömn ha varit ´det naturliga´ ” (Johannisson, 2009, sid. 158). 

 

Studiens resultat aktualiserar frågor om vårdens kulturella dimensioner. Är det så att 

psykiatrin inte bara botar och lindrar, utan också skapar problem? Går det att tala om ett 

slags mental sjukhussjuka (”vi utbildar framtida patienter”) och en epidemisk smitto-

spridning (”psykiska ohälsan har ökat nåt dramatiskt”)? Ett forskningsfält skulle därför 

vara att studera på vilket sätt som psykiatrin och psykologisk vetenskap bäst kan kom-

municeras för att ge så rättvisande bilder och sprida så väl förankrade vetenskapliga 

kunskaper som möjligt, utan att samtidigt skapa eller sprida psykisk ohälsa. 

 

Förslag och fortsatt forskning 

Som en följd av studiens resultat kan diskuteras olika förslag som studien kan inspirera 

till, som ett led i fortsatt diskussion och forskning. Här redovisas dels ett förslag till be-

mötandeinstrument, dels en idé om ett ”grönt DSM” (Bilaga 4-5). 

 

          Bemötande-instrument 

För att möta kraven i HSL och Socialstyrelsens förordningar, föreskrifter och riktlinjer 

om en god vård är det centralt att psykologen eller annan behandlare söker ta reda på 

var patienten befinner sig mentalt, t ex vilken förförståelse patienten kommer med. Av 

resultatet i psykologgruppen (Tema 1-2) framgick att så ofta sker, framför allt använder 

psykologer olika intonings-strategier. Samtidigt är det en komplex och svår process, 

varför detta är ett fortsatt viktigt forskningsområde: Hur kan metoder och verktyg ut-

vecklas för att psykologen på ett snabbt och effektivt sätt ska få ökad kunskap om 

patientens förförståelse?  

 

Mot bakgrund av att resultatet i denna intervjustudie har visat på förförståelsens be-

tydelse och komplexitet kan diskuteras hur ett bemötande-instrument, skulle kunna 

utformas för att utgöra stöd i en halvstrukturerad dialog med patienten. Ett sådant in-

strument skissas i bilaga 4. Det är utformat för att användas i ett tidigt skede, t ex vid 

bedömningssamtal eller i början av en utredning för att fånga upp patientens förförstå-

else och bild av ett bra bemötande. Det skissade instrumentet bör utvärderas och modi-

fieras innan det kan användas kliniskt och det skulle därför vara värdefullt att få det ut-

prövat i en ny studie.     

 

          ”Ett grönt DSM” 

Diagnosen enligt DSM-systemet är ett generaliserat kriteriebaserat mönster där det ofta 

finns behandlingar utvecklade. Detta kan vara fullt tillräckligt som diagnos-instrument 

för en framgångsrik behandling av ett avgränsat problem. Av resultatet (ffa Tema 4, 6 

och 7) framgick dock att det i många fall uppfattas som otillräckligt. Ett individualiserat 

diagnossystem har tidigare diskuterats, men också att diagnoser i större utsträckning 

skulle kunna beskriva situationer eller nästa utvecklingssteg. Ett diagnossystem utifrån 
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ett resiliensperspektiv (Helmen Borge, 2005; Sommer, 2005) eller ett holistiskt-inter-

aktionistiskt perspektiv (Magnusson 1992a; 1992b; 1996; 2001) skulle inte bara utgå 

ifrån att bota det som är ”sjukt”, utan också utveckla det som är ”friskt”. 

 

Det leder in på en diskussion om psykiatrins förhållningssätt där fokus traditionellt har 

legat på det sjuka, som enligt en medicinsk modell ska botas. Ett förslag är därför att 

detta förhållningssätt kompletteras med en mer utvecklad holistisk-interaktionistisk 

modell för att bättre möta varje individs unika situation, samt stödja individens utveck-

ling och resiliens. På samma sätt som DSM-systemet i dag beskriver mönster för det 

sjuka som ska botas (kortversion i pocket med röda pärmar) skulle andra system kunna 

utvecklas för att beskriva strategier för det som ska växa: resiliens och utveckling (”ett 

grönt DSM”).  

 

Det flyttar fokus från det som är sjukt till det som patienten kan göra, från fel till rätt, 

från historia till framtid. En metod att pröva detta förhållningssätt kliniskt är alltså att 

vid sidan av den aktuella DSM-manualen (”det röda DSM”) utforma en strategiguide 

för resiliens och utveckling (”det gröna DSM”). Patienten kommer inte från sitt möte 

med psykologen med en borderlinediagnos, utan med en individuellt anpassad be-

skrivning av lämpliga strategier (Bilaga 5). Individen identifierar sig då inte med 

problemen, utan med lösningarna. 

 

Studien väcker reflexionen att det kan vara en fördel för bemötandet om det fanns en 

större tillgång på olika utprövade system för att ställa diagnos, där såväl individuell 

variation, situation som individens växande beaktades. Det skulle öka det register som 

patienter och behandlare kan använda sig av för att beskriva och behandla ett problem. 
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Bilagor  

Ehrenkrona & Eriksson. (2010) : Bemötande i psykiatrin kring diagnosen: utifrån ett helhets- 

och resiliensperspektiv. Psykologexamensuppsats, Stockholms universitet, vt 2010.  

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide för patienter/föräldrar 
 

1. Patienten/föräldern presenterar sig själv samt diagnos, behandlingserfarenhet, 

nulägesbeskrivning. 

 

2. Om bemötande 

a) Utredning: 

Hur gick tankarna innan du sökte hjälp? 

Vem/vad fick dig att söka hjälp? 

Hur upplevde du bemötandet? 

Hur ser ett bra bemötande ut? 

 

Hur gick tankarna innan du blev utredd? 

Hur upplevde du utredningssituationen? 

 

b) Diagnos: 

Hur gick tankarna när du fick din diagnos? 

Hur tänkte du om dess orsaker, utlösande faktorer? 

Hur ser du på själva diagnosen? (t ex stigmatisering) 

 

c) återkopplingen 

Hur förmedlades diagnosen till dig? 

Fick du tillräcklig information om diagnosen? 

Hur påverkade det dig? 

Förmedlades att det fanns behandling, stöd eller andra resurser? 

 

d) vad hände sen? 

Fick du den hjälp du behövde? 

Fick du verktyg att gå vidare? 

Hur reagerade dina anhöriga och vänner på diagnosen? 

Hur reagerade andra i din omgivning t ex arbetskamrater, lärare? 

Hur kan man motverka en ev uteslutning ur samhället? 

Vad saknade du? 

Vad hade kunnat göras bättre? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide för psykologer/behandlare  

 

1. Bakgrundsinformation om psykologen, kort beskrivning av arbetsplatsen och 

tillvägagångssätt när en patient/familj kommer första gången. 

 

2 Om bemötande 

 

a) psykologens tankar om bemötande  

hur psykologen konkret går tillväga 

Vad kommer patienten/familjen med?  

Hur förhåller sig psykologen till detta? 

 

b) Utredningar 

Förhållningssätt till diagnostisering/utredning? 

Hur arbetar man på mottagningen med detta? 

Vilka diagnoser ställs? 

Teamsamarbete? 

Är patienten/familjen delaktig i beslut om utredning och diagnos? 

 

b) Återkoppling: 

Hur går återkopplingen till? 

Hur förklaras diagnosen? 

Hur tar patienten/familjen emot diagnosen? 

Tankar om begränsningar/möjligheter för patienten? 

Hur motverka stigmatisering, hospitalisering? 

Del i ett större perspektiv? 

När blir återkopplingen bra resp dålig? 

 

c) Vad händer sen? 

Vad gör psykologen efter återkopplingen? 

 Vilka insatser erbjuds t ex pedagogiska verktyg, hjälpmedel, mediciner, terapi? 

Stöd vid återfall? 

Hur samarbetar man inom teamet på mottagningen kring detta? 

Hur ser överbryggningen ut i samhället ut? 

Vad kan göra det bättre? 
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Bilaga 3 

Utdrag ur leg psykolog Malin Khosos återkopplingsmaterial till barn.   

 

Tack till Kungälvs Motorik som har gett tillstånd för publicering av teckningarna för denna uppsats. 
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Bilaga 4 

Förförståelse och bemötande© (7 frågor)        
Instruktion för användning: frågorna läses upp i en dialog med patienten. 
Intervjuaren skriver ned svaren.  

  
1. Har du tidigare sökt hjälp hos psykolog eller annan behandlare för dina/barnets 

aktuella problem? 
Nej 

- Ja  
Hur tyckte du att det var för dig/er? 
 
 

2. Har du andra erfarenheter av kontakter med psykolog eller psykiatrisk vård? 
Nej 
 Ja  
Hur tyckte du att det var för dig/er? 
 
 

3. Hur tänker du själv kring vad som kan vara orsaken till dina/barnets aktuella 
problem? 

 
 

4. Har du sökt information på egen hand om dina/barnets problem – t ex på nätet, i 
böcker, tidningsartiklar eller genom vänner och närstående? 

Nej 
- Ja  

Vad tänker du själv om den information du har fått? 
 
 

5. Vad hoppas du ska bli resultatet av att du/ni kommer hit till mottagningen?  
 
 

6. De som kommer till mottagningen söker ju en god vård och de allra flesta är glada 
över att få hjälp med sina problem. Men vi vet också att många kan känna en oro. 
Har du någon sådan oro för något särskilt?   

Nej 
 Ja  
Berätta mer! 
 

  
7. Vi strävar efter att bemöta våra patienter på bästa sätt. Och varje patient är unik. 

Därför vill vi veta vad som är viktigt för dig.  Är det något särskilt som du tycker är 
bra för oss att veta, för att vi ska kunna bemöta dig på ett sätt som passar dig.  
 
Tack för dina svar!  
Är det något mer som du kommer på senare, så skulle vi uppskatta om du ville ta upp 
det med oss.              © Copyright: Marika Ehrenkrona & Katarina Eriksson, Stockholm 2010. 
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Bilaga 5 
                             Beskrivning av                                                Beskrivningar av 
                           psykiska sjukdomar                          strategier för resiliens och utveckling                                                                                                    
                                                          

                                                                         
 
                 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        © Ehrenkrona & Eriksson, 2010. 

  
En översikt över hur bemötande och förhållningssätt skulle kunna påverkas av 
huruvida behandlaren har en sjukdoms-baserad diagnostik (till vänster) eller 
resiliens- och utvecklingsbaserad diagnostik (till höger). 

Sjukdomar Strategier för utveckling och resiliens 

Statiskt Dynamiskt 

Patienten är personlighetsstörd. Individen realiserar beteenden som kan 
bli problematiska i givna situationer. 

Symtomen passar generella kriterier Individuell profil 

Bota det psykiskt sjuka. Stärka utveckling och resiliens. 

 Syndrom  Individuell profil 

Komorbiditet Individuell profil med många ingående 
delar/processer. 

 Normalt-abnormt Vanligt-ovanligt 

Sjukt Konkreta beteenden som är problem 
för individen eller omgivningen. 

 Individen diagnostiseras Problemet är individen i samspel med 
kontexten i tid och rum. 

Diagnos sätts när vissa kriterier 
uppfylls. 

Individuella profiler eller resiliens- och 
utvecklingsdiagnoser. 

 Kulturberoende diagnoser  Ökad lyhördhet för kulturell variation. 

 

 

Mini-I 
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Resiliens 

Strategier 

 

   


