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Abstract

The relationship to professionals has proved to be a helping factor for persons
with severe mental illness, but it is also a relationship characterised by an
unbalanced power relation. The aim of this study was to compile and analyze the
knowledge of what persons with severe mental illness themselves consider to be
helping in the relationship to professionals, and to specifically analyse this from a
power perspective. The analysis was conducted using Foucault’s ideas of power
and knowledge, and an empowerment perspective. The method used was a
narrative review. Fourteen relevant studies were included, in which four
overarching themes were identified; building the basis for helping, working
together, more than a consumer and the professional role. The institutionalised
knowledge regarding the consumers, their problems and in which way this
relationship is helping, was understood as an integral part of the power within the
relationship. To share power by looking beyond this knowledge, going beyond the
institutionalised way of helping and instead taking the consumer’s view into
account, was seen as helping. This knowledge calls for professionals to, in
ambition to helping individuals with severe mental illness, be open to the various
different ways of  doing so.
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Förord

”Var och en är sig alltid lik. Är man tjuv så är man. Har man stulit så har man. Är man av
den sorten så är man. Har man anlagen så har man. Är man inte tjuv så blir man. Där ser
man.” (Tage Danielsson, Grallimatik, 1966, sidan 52)

Utan vidare kommentarer på det vill jag passa på och tacka de som funnits med mig under
skrivprocessen, och förhoppningsvis nu under återhämtningsprocessen som följer. Först och
främst tack till Victor, Emmy och familjen. Tack också till alla ni som visat ett stort tålamod
och som jag nu ser väldigt mycket fram emot att få höra av mig till och träffa efter en höst av
c-uppsatstunnelseende.

För praktisk hjälp med uppsatsen vill jag först tacka handledaren Alain Topor för välbehövlig
inspiration samt användbara tips och råd. Dessutom tack till Carro för genomläsning och
konstruktiva kommentarer i sista stund, förhoppningsvis gjorde det susen!
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Inledning
Länge ansåg man inom forskningen att allvarliga psykiska problem, såsom schizofreni och
psykos, var kroniska av sin natur. Tankar om obotlighet, handikapp, resistens mot behandling
och långa vårdtider präglade under lång tid synen på denna problematik och hur den påverkar
människors liv. I och med att man på senare tid fått upp ögonen för möjligheten att återhämta
sig även från denna sorts allvarliga psykiska problem, har denna syn dock alltmer kommit att
utmanas och ifrågasättas (Topor, 2001). Detta har inneburit att möjligheterna för en positiv
framtid för dessa personer, som tidigare ansågs ha föga utsikter för ett drägligt liv, blivit
alltmer av ett faktum (Anthony, 1993).

Denna utveckling går hand i hand med den generella förändringen av det samhälleliga stödet
riktat till denna grupp. Fokus har här alltmer riktats mot individens behov gällande de sociala
dimensionerna av dess liv och problematik (Anthony, 1993). I Sverige hade vi fram till slutet
av 1970-talet ett system där de psykiatriska heldygnsvårdplatserna var flest i världen. Detta
medförde att risken för att personer med denna problematik skulle få erfara långa vårdtider
och hospitalisering var stor. Därefter har inriktningen gradvis kommit att skiftas, för att
alltmer handla om öppenvårdsinsatser och främjande av individers funktionsförmåga
(Socialstyrelsen, 2010). Psykiatrireformen som kom 1995 kan ses som en del av detta, då
kommunernas ansvar för målgruppen kom att förtydligas. Sedan dess har fokus på det sociala
stödet ökat, och en allt större del av stödet riktat till dessa personer har kommit att utföras
inom andra verksamheter än de medicinska, vilket också inneburit att socionomer har blivit
alltmer involverade i arbetet med denna målgrupp (Lindqvist et al., 2011).
I och med möjligheten att återhämta sig även från dessa problem som tidigare ansetts
kroniska, samt att man alltmer sett ett behov av socialt stöd för målgruppen, uppstår den
omedelbara frågan kring hur ett sådant stöd kan se ut. Den sociala kontexten med dess
resurser och hinder innehåller en rad faktorer som har visat sig kunna påverka
återhämtningsprocessen, vilket innefattar såväl större sociala och strukturella sammanhang
som den omedelbara närmiljön (Onken, Craig, Ridgway, Ralph & Cook 2004). I detta sociala
sammanhang är professionella och relationen till dem en av många faktorer som har visat sig
kunna vara betydelsefull för återhämtningsprocessen, i den mån den är av ett stödjande slag. I
de fall dessa relationer tar sig uttryck på sätt som inte upplevs stödjande, kan de istället ha
motsatt effekt (Davidson, O´Connell, Tondora, Lawless & Evans, 2005).

Relationen till professionella i psykiatriska sammanhang kan äga rum i ytterst varierande
organisatoriska kontexter, och kan skilja sig från psykiatriska slutenvårdsavdelningar,
socialpsykiatriska verksamheter till personers hem. Därutöver är det inte alltid relationen
initieras frivilligt av brukaren, och åsikterna kan skilja sig mellan parterna redan i en initial
fas av relationen (McCabe & Priebe, 2004). Trots att förutsättningarna skiljer sig åt relationer
till professionella emellan har man kunnat se att denna relation generellt kan vara
betydelsefull i relation till resultatet av behandlingar riktade mot målgruppen (Howgego,
Yellowlees, Owen, Meldrum & Dark, 2003; McCabe & Priebe, 2004; Priebe & Gruyters,
1999). Relationen till den professionella som man möter under behandlingen kan alltså vara
en viktig faktor för huruvida denna behandling ska falla ut väl, något som gör denna kunskap
relevant när man utformar stöd till målgruppen. Trots detta har de ökade kraven på
evidensbaserade metoder inom området kunnat innebära att kunskaperna om hur denna
relation kan verka hjälpande kommit i skymundan till förmån för kunskaper om effektiva
metoder och tekniker  (Denhov, 2011).
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Utifrån kunskapen om att denna relation är viktig, men att den samtidigt kan ha en negativ
inverkan på individen om den inte upplevs hjälpande, är sammanhanget viktigt för att förstå
omständigheterna under vilka denna relation utvecklas. Relationen till professionella i denna
sorts kontext kan nämligen snarast ses som en relation mellan brukare och system, där
organisationen, det institutionella sammanhanget och den del av välfärdssystemet som den
professionelle representerar kommer att kunna ha stor påverkan på hur denne handlar i sin
yrkesroll. Personen som behöver hjälp från den professionella kommer att i detta möte att
definieras utifrån sammanhanget och de insatser som finns att tillgå, snarare än utifrån dess
egna önskningar och behov (Järvinen, 2002). Detta medför en obalans i makten mellan de två
parterna. Den professionella har ett helt system i ryggen, ett system som är stadigt förankrat,
såväl ekonomiskt, kulturellt och juridiskt. Därutöver medför systemet en uppsättning normer
för hur individer bör eller inte bör leva sina liv, som den professionella också har mandat att
upprätthålla. I förhållande till detta står brukaren med en begränsad makt, där beroendet som
kan prägla denna relation kan påverka möjligheterna att utkräva de grundläggande
rättigheterna som finns (Skau, 2003).

Problemformulering

I och med att socionomer blivit alltmer involverade i arbetet riktat mot personer med
allvarliga psykiska problem (Lindqvist et al., 2011), har kunskapen om hur relationen till
professionella kan verka hjälpande blivit alltmer relevant för personer aktiva inom det sociala
arbetets praktik.

Denna relation är en av de faktorer som har visat sig kunna vara hjälpande för att gynna
återhämtningen för personer som drabbats av denna problematik (Davidson et al., 2005).
Relationen till professionella har också visat sig ha betydelse i egenskap av en gemensam
faktor som kan förklara positiva utfall av interventioner riktade mot individer som lider utav
allvarliga psykiska problem (Howgego et al., 2003; McCabe & Priebe, 2004; Priebe &
Gruyters, 1999). Därför är det viktigt att ta den kunskap som finns kring vad som kan göra
denna relation hjälpande för individer på allvar när man ser till hur personer med denna sorts
problematik ska stöttas (Denhov, 2011). Samtidigt påverkas denna relation av den kontext den
finns inom, där brukaren kan komma att definieras utifrån det organisatoriska sammanhanget
och dess resurser, snarare än utifrån sina egna önskningar och behov (Järvinen 2002), och där
den professionella besitter en makt som företrädare ett system och som upprätthållare utav
normer och värderingar om hur individer bör leva sitt liv (Skau, 2003).

Utifrån detta kan det vara intressant och relevant att söka kunskap kring på vilka sätt
relationen till professionella kan verka hjälpande för personer med allvarliga psykiska
problem. Vidare är det relevant att specifikt se till vad personer med denna sorts problematik
själva anser vara hjälpande i denna relation, och att samtidigt se till hur den makt som finns i
relationen mellan brukaren och professionell kan komma till uttryck i den ena partens utsagor
kring relationen.



7

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att sammanställa och analysera den kunskap som finns i
forskningen kring vad i relationen till professionella som personer med allvarliga psykiska
problem själva anser vara hjälpande, samt se till hur makten i relationen kan ses påverka detta.

 Vad säger forskningen om vad i relationen till professionella som personer med
allvarliga psykiska problem själva anser vara hjälpande?

 Hur kan kunskapen om vad personer med allvarliga psykiska problem själva anser
vara hjälpande i relationen till professionella analyseras utifrån ett maktperspektiv?

Centrala begrepp

Allvarliga psykiska problem

Att benämna målgruppens problematik är inte helt lätt. Inom litteratur och forskning finns
ingen konsekvens i vilka uttryck man använder för att beteckna denna sorts problem. Utöver
olika diagnosbeteckningar är begrepp som ”störning”, ”funktionsnedsättning”, ”ohälsa” alla
exempel på ord som används på svenska.

Denna sorts problematik avser att beteckna de personer som lider av psykiska problem som är
allvarliga, i betydelsen av att dessa människor är de som är i störst behov av stöd och vård för
sin psykiska problematik (Slade, 1997). Vidare förklaras denna sorts problem ofta som
diagnostiserbara sjukdomar, vars symtom angriper personen själv och dess förmåga att tänka
förnuftigt (Topor & Holmqvist, 2011).

I engelskspråkig litteratur kring ämnet är begreppet ”severe mental illness” vanligt
förekommande, och är ett begrepp som jag valt att inrikta min litteratursökning kring. Det
råder ingen konsensus inom litteraturen kring hur detta begrepp ska definieras (Slade, 1997).
De olika definitionerna involverar oftast kriterier som behandlar diagnos, varaktighet, grad av
funktionsnedsättning till följd av problemen men hur dessa kriterier ser ut skiljer sig.

Att detta begrepp ofta används på ett vis som är oklart i sin relation till diagnostiska kriterier
kan ses både som en fördel och som en nackdel. Det är en fördel i den mån att det innebär att
man inte helt sållar sig till den medicinska förståelsen av denna sorts problematik. Denna
förståelse kan nämligen anses begränsad då det är oklart vad de bakomliggande orsakerna till
problematiken är samt att denna förståelse inte är tillräcklig när det gäller att beskriva
individuella och samhälleliga aspekter av problematiken (jmf Lindqvist, 2009). Detta kan
dock också vara en nackdel i den mån att det gör begreppet svårt att operationalisera.
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I valet av denna beteckning har jag varit medveten om de alternativa benämningarna och de
möjliga begränsningar som följer av att välja ett begrepp. Utifrån faktumet att en beteckning
på den aktuella problematiken måste väljas, har jag valt att använda mig utav ”allvarliga
psykiska problem”, som vald översättning för begreppet ”severe mental illness” och som
beteckning för den aktuella problematiken för denna uppsats. Att jag valt att använda mig
utav termen ”problem” snarare än ord som ”sjukdom” eller ”störning” är att dessa ord på olika
sätt tillhör mer biologisk/medicinska diskurser kring den aktuella problematiken (jmf Topor,
2004).

Brukare

Att benämna målgruppen är inte oproblematiskt. Då jag gjort valet att använda mig utav
begreppet brukare i uppsatsen, har jag varit medveten om hur kritik riktats mot detta begrepp
och dess implikationer att det rör sig om kunder på en marknad, men med argumentet att
brukarrörelsen i Sverige valt att använda sig utav detta begrepp i åtanke (jmf Topor, 2004).

Professionell

Med hänsyn till att professionella som arbetar med denna målgrupp är av varierande
utbildnings- och yrkesbakgrund, vilket också speglas i de inkluderade studierna, har jag valt
att använda mig utav termen professionell som samlingsbegrepp.

Hjälp

Jag har valt att använda mig utav begreppet ”hjälpande” som ett samlingsbegrepp för att
beteckna vad respondenterna i de olika studierna i översikten anser vara positivt, gynnande,
bidragande, uppskattat i relation till professionella. ”Hjälp” är ett problematiskt begrepp då
det inte är vare sig entydigt eller klart i sin betydelse. I uppsatsen förstås det hjälpande som
handlingar som bidrar till en positiv förändring av personers tillstånd och livssituation. Då det
är brukarperspektiv på detta fenomen jag är ute efter, är det att iaktta att det är dessa personers
upplevelser av detta som anges. Hade någon annans åsikter om det samma tagits upp, hade
resultatet och innebörden alltså kunnat vara annorlunda (jmf Skau, 2003).
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Teoretiska perspektiv
I detta avsnitt presenteras de två teoretiska perspektiv som använts för att analysera studiens
empiri. Först ut är en presentation av de båda teoretiska perspektiven, därefter följer en
redogörelse för hur jag valt att använda mig utav desamma och hur de antas förhålla sig till
varandra i denna uppsats.

Det finns ett antal sätt att förhålla sig till och förstå makt. Jag har avgränsat mig till att
använda två teoretiska perspektiv på makt, som utgör delvis olika sätt att närma sig
detsamma. Jag har valt att använda Foucaults (1980) tankar om makten, dess natur och dess
koppling till vetenskap och kunskap. Dessutom har jag valt att använda ett
empowermentperspektiv, som bidrar med ett mer konkret sätt att närma sig makten i form av
förskjutning av makt till marginaliserade grupper, här i förhållande till personer med
allvarliga psykiska problem. Genom att använda dessa två perspektiv ämnar jag således kunna
närma mig det empiriska materialet från två delvis olika håll.

Foucault – kunskap och makt

Michel Foucaults publikationer är många och breda i sin omfattning. Jag har valt att
koncentrera mig på de tankar han framställer i texten Two lectures (Foucault, 1980), med
särskilt fokus på de tankar han där presenterar kring makten, sanningen, kunskapen och
vetenskapligheten.

Makten; dess natur, mekanismer, effekter och funktion

Enligt Foucault (1980) är makten i sin natur inget som medvetet utövas eller innehas av en
individ eller en grupp mot en annan. Makten kan istället snarast beskrivas i termer av
maktrelationer; genom att makten är en del av varje relation människor emellan är den något
som genomsyrar och konstituerar hela den sociala kroppen. Makten definierar individer och
grupper, och det är just genom dessa och dess relationer till varandra, som maktens effekter
kommer till uttryck. Det intressanta utifrån denna synvinkel är inte att se makten från en
central punkt, vad en ”mäktig” person har för intentioner eller vad en överlägsen grupp har för
agenda. Det intressanta blir att se till maktens verkliga effekter, till hur dess mekanismer och
tekniker manifesterar sig i sina kapillära former, i mänskliga relationer, och hur vi människor
där underkastar oss den (ibid.).

Foucault (1980) menar att för att förstå maktens effekter genom mänskliga relationer är det
centralt att förstå diskursens produktiva och reproducerande roll. Detta system av hur vi
skapar, förstår och begripliggör via vårt tal med varandra är det som är nödvändigt för att
makten ska kunna etablera sig. Makten kan endast utövas genom en uppsättning diskurser om
sanning, som opererar genom och på basen av sin koppling till makten. Genom diskursen
producerar makten en sanning, och på samma vis kan vi inte utöva någon makt utan att
producera just sanning (ibid.).

Enligt Foucault (1980) tjänar maktens sanning en funktion i detta samhälle; vi alla producerar
och reproducerar maktens sanning som vårt samhälle kräver och behöver för att fungera.
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Genom att institutionalisera, professionalisera och belöna produktionen av denna sanning kan
makten få oss att tala och upptäcka den:

[. . .] we are also subjected to truth in the sense in which it is truth that makes the laws, that
produces the true discourses which, at least partially, decides, transmits and itself extends
upon the effects of power. In the end, we are judged, condemned, classified, determined in our
undertakings, destined to a certain mode of living or dying, as a function of the true
discourses which are the bearers of the specific effects of power. (Foucault 1980, s 94)

Vetenskapligheten och de förtryckta kunskapernas uppror

Enligt Foucault (1980) är alltså sanningen och produktionen av diskurser centralt för att förstå
hur makten verkar i vårt samhälle. Som exempel på en, eller flera, sådana sanningsdiskurser
som har upphöjd status över andra i vårt samhälle finner vi vetenskapen och
vetenskapligheten, som även den är central för Foucault (1980). Han förstår vetenskaplighet
som tätt förknippat med maktutövning i vårt moderna samhälle, där vissa diskurser hävdas
och anses vara vetenskapliga, lyfts upp till vetenskaplighet, vilket ger dem en makt i relation
till andra diskurser. Den organiserade vetenskapliga diskursen är en institution kopplad till
centraliserade makter och som fyller en funktion för denna makt (ibid.).

Foucault (1980) menar att makten som finns i vårt samhälle kan beskrivas som en disciplinär
makt, som verkar för att försäkra sig om sammanhållning och funktion av den sociala kroppen
genom övervakning och tvång. I den kunskapsproducerande ordning som är kopplad till
denna makt finns olika discipliner, som är bärare av egna diskurser och apparater av kunskap,
och som innehåller naturliga regler, normer. Genom att referera till teoretiska kunskaper kan
dessa normer tjäna en normaliserande funktion. Ett exempel på detta är medicinvetenskapen,
som är en disciplin som utvecklats och fått en betydande plats i vårt samhälle. Genom att
förklara det mänskliga beteendet som en exakt vetenskap och härröra det till teoretiska
medicinska kunskaper, har denna disciplin kunnat normalisera detta av naturen osäkra och
motsträviga område (ibid.).

Foucault (1980) finner en fara med vetenskapligheten. Det är inte innehållet, metoderna eller
koncepten med vetenskapen som måste ifrågasättas, utan snarare effekten av de centraliserade
makter som är kopplade till den organiserade vetenskapliga diskursens institution och
funktion i samhället. Den vetenskapliga hierarkiseringen av kunskaper som sker inom dessa
diskurser har en inneboende makt. När en teori lyfts till vetenskaplig status är det centrala inte
hur dess rationella struktur och slutsatser är följden av verifierbara strukturer, utan snarare hur
denna teori och de som upprätthåller den knyts till effekterna av den makt som vetenskapen
och dess diskurs är knuten till i vårt samhälle. Genom att bestämma att något är vetenskap
diskvalificeras annan kunskap, genom att säga oss vara en del av en vetenskaplig diskurs
förminskar vi betydelsen av andra talande diskursiva subjekt. Att lyfta en viss kunskap över
all annan kunskap isolerar den osammanhängande kunskap som cirkulerar kring den (ibid.).

Foucault (1980) lägger stor vikt just vid den kunskap och de diskurser som diskvalificerats
och vars historia har begravts . Här talar han om de förtryckta kunskapernas uppror, där han
menar att återuppstoden, upprättandet, framhållandet av en viss sorts, utifrån vetenskaplig
logik begravd kunskap bör användas för att utmana denna sorts vetenskaplighet. Dessa
förtryckta sorters kunskap är av två sorter. Å ena sidan handlar det om historiskt innehåll som
genom en funktionalistisk samstämmighet eller formell systematisering har kommit att
begravas. Å andra sidan bör den förtryckta kunskapen förstås som något helt annat, nämligen
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som en uppsjö kunskaper som placerats långt ner i hierarkin, som ansetts okvalificerade eller
till och med helt och hållet diskvalificerats i relation till avkrävda nivåer av vetenskaplighet.
Dessa kunskaper utgörs av vad Foucault (1980) kallar folkets kunskap (min översättning).
Denna utgörs av psykiatriska patienters, sjukas, avvikande personers kunskapsbaser, men
också av de egna kunskaper som sjuksköterskor och läkare har. I relation till den
medicinvetenskapliga kunskapen kan dessa individuella kunskaper hos dessa yrkesutövare
snarast ses som parallella eller perifera. Denna kunskap, som i sin natur skiljer sig från det
vetenskapliga och det sunda förnuftet och istället är en naiv, lokal och differentiell kunskap.
Genom att lyfta upp dessa i kontrast till den vetenskapliga och enhälligt totalitära kunskapen
genom vilket den kan innebära ett ifrågasättande av vetenskapligheten (ibid.).

Båda dessa sorters kunskap, det historiska innehållet som begravts och folkets kunskap, har
förpassats till kunskapens marginaler på grund utav att de kretsar kring och därmed synliggör
motsättningen och kampen mellan dessa och sanningsdiskursens kunskap. Istället för att
försöka skriva in dessa förtryckta kunskaper i den hierarkiska ordningen av den makt som
sammankopplas med vetenskapen, bör man försöka frigöra dessa kunskaper från denna
underkastelse och göra dem kapabla till motstånd och kamp mot det tvingande i en teoretisk,
enhällig, formell och vetenskaplig diskurs. Uppgiften är att lyfta dessa lokala kunskaper i
motstånd mot den vetenskapliga hierarkiseringen av kunskaper och effekterna som är
inneboende i dess makt (Foucault 1980).

Empowerment

Empowerment är ett begrepp vars definition det inte råder någon konsensus kring, och det
finns det flera sätt att se på dess innebörd (Gutiérrez, GlenMaye & DeLouis, 1995; Ryan,
Baumann & Griffiths, 2012). Det finns således ett antal sätt att se på och använda sig utav
denna teoribildning. I relation till uppsatsens syfte kommer jag här att först presentera en
grundläggande och generell förståelse för begreppet, för att sedan presentera perspektiv på
empowerment i relation till personer med allvarliga psykiska problem.

Generellt om empowermentperspektivet

Generellt används empowermentbegreppet för att beskriva situationer som handlar om att
överkomma förtryck eller maktlöshet bland stigmatiserade och marginaliserade grupper, där
man utgår från den grad av valmöjligheter, inflytande och kontroll som individer kan utöva i
olika skeden i sitt liv (Ryan et al., 2012). Grundläggande för begreppets betydelse inom
socialt arbete är också att målet med praktiken är att öka klientens eller gruppens makt att
agera för en förändring och förebyggande av sina problem, snarare än att anpassa sig efter och
hantera dem som ett faktum (Gutiérrez et al., 1995).

Utifrån antagandet att empowerment är en process snarare än ett resultat, har Parsons,
Gutiérrez och Cox (1998) utifrån forskning kring begreppet sammanställt fyra komponenter
som identifierats som särskilt viktiga för att individer, familjer, grupper och samhällen ska nå
makt över sitt liv:
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 Attityder, värderingar och föreställningar; den rent individualpsykologiska aspekten av
empowerment, som handlar om att nå en tro på sin egen förmåga som gynnar agerande å sina
egna vägnar, sitt egenvärde och en känsla av kontroll.

Bekräftelse genom kollektiv erfarenhet; att genom delade erfarenheter med andra nå insikten
att de egna uppfattningarna kring sig själv och omvärlden är giltiga och värda att uttala. Detta
ger en möjlighet att sluta skuldbelägga sig själv för problemen och istället se till större
sammanhang, hur de påverkar ens situation och hur de kan förändras.

 Kunskap och färdigheter för kritiskt tänkande och agerande; stöd och delade erfarenheter
ger möjlighet till kritiskt tänkande kring inre och yttre aspekter av ett problem. Genom att se
till större sammanhang, och hur man själv skaffat olika värderingar, föreställningar och
attityder, och hur detta påverkar problemen, kan man agera på ett reflekterat vis.

 Agerande; genom att agera på ett reflekterat vis kan man utveckla resurser, kunskaper och
färdigheter för att kunna påverka inre och yttre strukturer och lära sig ta ansvar för sin
situation (ibid.).

Empowerment i relation till personer med allvarliga psykiska problem

Varför finns det då ett behov av att förstå empowerment i relation till personer med allvarliga
psykiska problem? Dessa personer utgör en grupp som historiskt sett inte haft någon egen
röst, varken i samhället eller i relation till vård- och stödsystemen (Ryan et al., 2012). De
teorier och interventioner som bygger arbetet med målgruppen baseras ofta på förklaringar till
och förståelsen av dessa problem utifrån en medicinsk modell som bygger på tankar om
sjukdomar och diagnoser, där fokus hamnar på brister som antas finnas hos personerna
(Manning, 1998). Personer som drabbats av allvarliga psykiska problem definieras utefter
diagnoskriterier och sjukdomsförlopp som innebär att de är inkapabla att vare sig veta sitt eget
bästa, eller att kommunicera eller genomföra detta i det fall de visste. Professionella blir de
som fattar besluten åt brukarna, de som bestämmer hur mycket (eller snarare hur litet) dessa
personer är förmögna att ta beslut kring sitt liv och sin behandling. I detta sammanhang blir
möjligheten till inflytande över sin egen situation och behandling ytterst begränsad (Topor &
Holmqvist, 2011).

Till följd av denna förklaringsmodell genomsyras vård- och stödsystemen men även samhället
i stort av förtryckande och uteslutande attityder och värderingar i relation till personer med
allvarliga psykiska problem. Genom att fokus hamnar på diagnostiserande och behandling blir
just diagnosen det centrala i att förstå brukares beteenden och upplevelser. Diagnosen och de
termer som tillhör den kopplas till personen själv och kan komma att få följden att personens
individuella upplevelser och erfarenheter kommer i skymundan (Manning, 1998).
Upplevelserna av att leva i samhället med psykiska problem kan utifrån denna sorts
föreställningar skada ens förmåga att själva hantera sin situation och innebära att man
nedvärderar sitt egenvärde. Dessa föreställningar och stigman är närvarande även på en
strukturell nivå där de innebär praktiska hinder för tillgång till arbete och andra sociala
aktiviteter (Ryan et al., 2012).

Empowerment handlar till del om att öka individers kapacitet att bli mer självgående, och är
ett medel som tillåter ökat deltagande i beslut, ihop med en ökad värdighet och en känsla av
att tillhöra och bidra till ett större samhälle. Här måste personen få tillfälle att utveckla sin
känsla av självbestämmande och meningsfullhet som kommer från reflektion över sin egen
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situation, och att omförhandla och omdefiniera sin egen identitet, såväl med sig själv, med
vårdsystemet som samhället i stort (Ryan et al., 2012).

Vård och stöd-apparaten har en viktig roll att spela i denna process genom att omstrukturera
sig självt för att ta upp maktskillnader mellan brukare, professionell och verkställande makt i
organisationerna (Ryan et al., 2012). Empowerment i denna kontext handlar i stort om att
förändra de svårföränderliga attityder som finns hos professionella och hos brukarna själva
(Manning, 1998). Som nämnts ovan är den traditionella professionella rollen baserad på
attityder som begränsar brukarens makt över sin egen situation. För att ändra detta förhållande
krävs en radikal förändring av metoder, roller och attityder som bygger relationen mellan
professionella och brukare. Här är förståelsen om ett partnerskap mellan de två parterna
central, där brukarens röst blir hörd i en relation där båda parterna gemensamt bidrar till
relationen och båda parters röster ses som giltiga. Den professionella arbetar med brukaren för
att delta i skapandet av möjligheter för brukaren att uppnå sina livsmål. Detta kan ses som en
klientdriven modell, där professionella slutar begränsa sig av organisationens ramar och
istället utgår från brukarens faktiska behov när den ser till vad för stöd som behövs (ibid.).

För att skapa empowerment bör brukaren ses som en hel person, i en hel kontext, där såväl
dess kunskaper, erfarenheter, motivation och mål tas hänsyn till i relationen. Här handlar det
om att ha en dialog med brukaren, som ges en möjlighet att definiera vad den upplever
meningsfullt i relationen och där man gemensamt skiftar fokus från den diagnostiska
förståelsen av brister och problem hos brukaren till att istället se till dess styrkor, förmågor
och möjligheter (Manning, 1998). För att kunna bli självständiga och få makt över sitt eget liv
måste människor få möjligheten att ta egna beslut, och centralt för att uppnå empowerment är
att brukaren behandlas som en kapabel person, som genom att ges information om val och
dess konsekvenser, och dessutom riktiga möjligheter att välja kring sin situation (Ryan et al.,
2012). Fokus bör vara att få brukaren att ta kontroll över och öka sin förmåga att förändra sin
situation snarare än att förmå densamma att anpassa sig till vårdkontexten som kan begränsa
eller förhindra utveckling genom att ha bygga på föreställningar om brukaren och vad som är
önskvärt för denne att uppnå (Manning, 1998).

Empowerment innebär att skapa egna förutsättningar för att förändra såväl inre som yttre
strukturer (Parsons et al., 1998). Empowermentprocessen äger rum såväl på den individuella/
psykologiska/ interaktionella nivån, på samma vis som den påverkar personers tillgång till
stöd och möjligheter och utveckling, som på en samhällelig eller strukturell nivå. När det
gäller empowerment i relation till psykiska problem har fokus tenderat att hamna på just
empowerment av personen i relation till och inom ramen för vård- och stödsystemen. Det är
dock viktigt att ta hänsyn till och vara medveten om alla dessa nivåer av
empowermentprocessen, då empowerment handlar om den nivå av makt och kontroll brukare
kan utöva i alla skeden och delar av sitt liv och ute i samhället. Det är viktigt att se såväl
brukaren som systemet i sin kontext för att förstå grunden till maktlösheten såväl som hur den
kan kontras (Ryan et al., 2012).

Sammanfattning teoretiska perspektiv

Dessa båda perspektiv har valts på grund utav att de bidrar med olika sätt att se de som anses
hjälpande i relation till den struktur och det system som omgärdar denna åsikt och upplevelse.
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Genom detta kan materialet analyseras på ett vis som tar hänsyn till relationens kontext och
hur mötet mellan människor och de institutionella och professionella förklaringsmodellerna
och påverkar dessa personer. De två olika teoretiska perspektiven bidrar med delvis olika sätt
att se på detta.

Foucaults (1980) tankar kretsar främst kring vetenskaplighet, kunskap och makt och
representerar ett mer abstrakt sätt att förstå makten i relationen och hur den förhåller sig till de
teoretiska och professionella kunskaperna. Genom detta perspektiv kan vi nå en djupare
förståelse för makten och dess roll i relationen, hur vår strävan efter vetenskaplighet och
systematisering påverkar den. Med hjälp av dessa tankegångar kan vi nå insikter i hur
maktens effekter tar sig uttryck genom producerande och reproducerande av
professionaliserade och institutionaliserade diskursiva sanningar. Här blir den professionella
kunskapen ett uttryck för den disciplinära maktens effekter, som tar sig uttryck i relationen
mellan de båda parterna.

Empowermentperspektivet bidrar istället med ett synsätt som kan ge en mer konkret förståelse
av hur man kan förhålla sig till denna relation. Ur detta perspektiv kan vi se hur olika
förklaringsmodeller och praktiker lämnar brukaren maktlös inför sin egen situation. Här är
tanken om att ifrågasätta dessa förhållanden central, där brukaren bör tänka kritiskt kring
systemen och samhället och hur de är med om att skapa ens problem snarare än att anpassa sig
efter dem. På detta sätt kan detta synsätt ses som kunskap om hur en alternativ praktik skulle
kunna se ut, en praktik som strävar efter att ge individen en insikt i och en kontroll över sin
egen situation.

Genom dessa två perspektiv ämnar jag att göra en analys av studiens empiri, och genom att se
till det som framkommer i de inkluderade studierna i förhållande till dessa två perspektiv
ämnar jag att öka förståelsen för hur makten i relationen kan ses påverka vad brukare själva
anser hjälpande i relation till den professionella och i förlängningen till systemet och
förklaringsmodellerna som denna professionella är en del av.



15

Metod
I detta avsnitt redogör jag för den valda metoden och hur jag gått tillväga i insamlandet av
empiri. Därefter redogör jag för urvalsprocess samt hur jag bearbetat och analyserat
materialet. Till sist behandlas vetenskapsteoretiska utgångspunkter, frågor om validitet,
reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska frågeställningar och ställningstaganden.

Metodval

Utifrån mitt intresse för det valda ämnet genomfördes sökningar på området, och jag hittade
en översiktsstudie som hanterar vad som kan vara hjälpande i relationen till professionella i
relation till psykiska problem (se Denhov, 2007). Utifrån detta ansåg jag att det fattats en
översiktlig kunskap som explicit hanterar brukarperspektiv på vad i relationen till
professionella som kan vara hjälpande för personer med allvarliga psykiska problem, som
förhåller sig till hur denna kunskap påverkas av den makt som finns i relationen parterna
emellan. Utifrån ambitionen att fylla denna kunskapslucka har jag valt att använda mig utav
metoden kunskapsöversikt, genom vilken jag sammanfattat och skapat en överskådlig bild av
den kunskap som finns inom forskningen för att kunna uppfylla syftet och svara på
frågeställningarna som satts upp för studien (jmf Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008).

Vanligtvis görs en distinktion mellan systematiska och narrativa översikter (Aveyard, 2007).
För att kunna hävda sig ha gjort en systematisk översikt ställs krav på att ha följt och uppfyllt
strikta kriterier som generellt anses svåra att fylla för en forskare på nybörjarnivå, medan en
narrativ översikt istället avser översikter som gjorts utan att följa dylika kriterier och alltså
saknar en tydlig systematik i tillvägagångssättet. Begränsningar såväl i omfattningen av denna
uppsats som i mig själv som forskare har gjort att jag inte kunnat göra anspråk på att
genomföra en systematisk översikt av kunskapen på området, varför denna studie snarast kan
betraktas som en narrativ kunskapsöversikt. För att i högsta möjliga mån kunna försäkra mig
om att studiens resultat är tillförlitligt, har jag dock haft en systematisk ansats i skapandet av
denna översikt. Detta genom att jag har applicerat generella principer och riktlinjer från
metodlitteratur kring hur man gör systematiska översikter i sökning, urval, granskning,
sammanställning och analys av empirin (jmf Aveyard, 2007).

Inklusions- och exklusionskriterier

För att göra det möjligt att finna relevant litteratur i relation till mitt syfte och mina
frågeställningar har jag ställt upp ett antal inklusions- och exklusionskriterier. Detta för att
utesluta irrelevanta studier samt i högsta möjliga mån undvika att missa relevanta studier (jmf
Aveyard, 2007).

Empirin omfattas av studier som:

a) är kvalitativa studier
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b) behandlar brukares utsagor kring vad i relationen till professionella som de anser vara
hjälpande

c) behandlar allvarliga psykiska problem

d) är publicerade på engelska eller ett skandinaviskt språk

e) går att få tag på kostnadsfritt inom uppsatsarbetets tidsram

f) är kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga publikationer (peer-reviewed)

Då jag har varit ute efter att skapa en översiktlig bild kring processer och individuellt
meningsskapande, har jag valt att endast inkludera studier som är kvalitativa i sin utformning
(jmf Petticrew & Roberts, 2006). Vidare är jag intresserad av att inrikta mig på personer med
allvarliga psykiska problem och deras upplevelser av det valda ämnet, varför jag valt att
begränsa min empiri endast till studier som behandlar detta i sitt resultat.

Empirin kommer endast att inkludera studier som explicit behandlar allvarliga psykiska
problem (se avsnittet Centrala begrepp). Som tidigare nämnts är terminologin kring detta inte
entydig, varför en operationalisering inte varit lätt. Utifrån vad jag förstått från att ha läst
forskning på området samt i samråd med min handledare, har detta kriteriet tillämpats enligt
att studierna för att inkluderas explicit ska behandla begreppet allvarliga psykiska problem,
alternativt diagnoserna schizofreni eller psykos, vilka båda är diagnoser som vanligtvis brukar
inkluderas i förståelsen vad som är ett allvarligt psykiskt problem.

Att jag endast kommer att inkludera studier som är på engelska eller ett skandinaviskt språk
samt att endast studier som går att få tag på kostnadsfritt inom uppsatsarbetets tidsram är båda
kopplade till mina och studiens begränsningar, då jag kunnat ha en mer omfattande empiri i
den mån jag haft bredare språkkunskaper samt ifall uppsatsen varit av större omfattning tids-
och resursmässigt. Att en artikel är publicerad i en vetenskaplig tidskrift och därmed blivit
kollegialt granskad kan ses som en grundläggande försäkran om att den är av god kvalitet,
varför jag ansett det relevant att endast ha med artiklar av detta slag (jmf Backman, 2008).
Utifrån bedömningen att de begränsningar som dessa inklusionskriterier innebär, valde jag att
inte ställa upp några vidare kriterier för exklusion.

Sökningar

Det finns fyra huvudsakliga vis att söka studier till en översiktsstudie; sökningar i elektroniska
databaser, söka i referenslistor, söka för hand i relevanta tidskrifter samt söka efter författare
(Aveyard 2007). Jag har använt alla dessa, utom att söka manuellt i tidskrifter.

Två sorters sökningar utfördes i elektroniska databaser. Först ut gjordes systematiska
sökningar i tre elektroniska databaser; ProQuest, PubMed samt EBSCO. Databaserna valdes
ut för att med ambitionen att göra en så heltäckande och relevant sökning som möjligt.
ProQuest och EBSCO valdes på grund utav att de är databaser som tillåter sökningar i ett
antal databaser simultant. Databasen PubMed valdes i samråd med handledare då detta är en
databas som förmodades kunna innehålla relevanta studier.
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För att kunna utföra dessa sökningar på ett systematiskt vis utformades noggrant en
sökstrategi. Först och främst skaffade jag mig en bild av forskningsfältet och identifierade
relevanta söktermer genom att genomföra initiala sökningar på området (jmf Bildtgård &
Tielman-Lindberg, 2008). För att kunna försäkra mig om att kunna göra så omfattande
sökningar som möjligt, och att därmed inte riskera att missa relevanta artiklar, har jag
utformat strategier som förhåller sig till databasernas funktioner. Användandet av
trunkeringstecken (*) gör att sökningen inkluderar alla möjliga böjningar och ändelser av
söktermen. Så kallade booleska operatorer gör att man kan få fram kombinationer av orden
genom att kombinera söktermerna med AND och OR. De engelskspråkiga söktermer jag
identifierat, gällande allvarliga psykiska problem och relationen till professionella kombinerat
med varandra, användes sedan för att genomföra sökningarna. Då terminologin kring det
valda ämnet inte är entydig, har jag bestämt mig för att inte använda mig utav
databasspecifika ämnesord, så kallade descriptors, i sökningarna. Detta då jag utifrån försök
gjort bedömningen att de ämnesord inte på något stringent vis behandlar det ämne jag syftade
till att hitta studier om. För detaljerad information kring sökningarna, se Bilaga.

De systematiska sökningarna kompletterades sedan med osystematiska, manuella sökningar
(jmf Östlund, 2006). Dessa sökningar gjordes i de tidigare nämnda databaserna men nu även
Google Scholar, och i dem använde jag mig utav samma söktermer som i de systematiska
sökningarna, ihop med andra termer, som dels kan kopplas till brukarperspektiv såsom
”consumer perspectiv*”, ”user perspectiv*” och perception*, samt söktermer som på ett mer
generellt sätt behandlar relationen till professionella såsom ”interpersonal relation*” och
”social relation*”.

Vidare utförde jag kompletterande sökningar genom att söka i referenslistor samt söka efter
författare (jmf Aveyard 2007), där jag genom att få igenom alla inkluderade studiers
referenslistor, samt söka på författare som ofta förekommit i studierna kunde hitta ett antal
studier relevanta för studien.

Dessa sökningar kom också att kompletteras med studier genom konsultation (Backman
2008). Handledaren för uppsatsen, Alain Topor, är docent och forskare inom området, och har
god insikt i internationell såväl som skandinavisk forskning på ämnet. Han tipsade mig om en
rad studier som jag inte identifierat via övriga sökningsförfaranden.

Databassökningarna omfattade alltså inte sökningar på något skandinaviskt språk, medan
såväl kompletterande sökningar som konsultation möjliggjorde identifierande av studier även
på dessa språk. En relativt stor andel (6) av studierna sitt ursprung i Norden, dessa hämtades
från såväl systematiska sökningar som konsultation och sekundärsökningar.

Enligt Petticrew & Roberts (2006) finns inga specifika riktlinjer kring när man kan anse att en
sökning är färdig, utan att det enda man säkert vet är att man måste sluta någon gång, och att
bedömningen bör göras utifrån studiens syfte, frågeställningar och design i relation till
resurser, tid och logik (ibid.). Jag har utifrån den föreliggande studien, dess mål och
förutsättningar, till slut gjort bedömningen att jag nått en mättnad av studier att inkludera i
min empiri. Detta med vetskapen om studiens och mina egna begränsningar och att det är
omöjligt att vara helt säker på att man lyckats genomföra en totalt omfattande och systematisk
sökning (jmf Petticrew & Roberts, 2006).
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Urvalsförfarande

Utifrån mina sökningar fick jag fram ett antal träffar. För att rensa ur studier som inte är att
anse som relevanta för studien, använde jag mig utav de tidigare uppställda inklusions- och
exklusionskriterierna. Utrensning av irrelevanta och inkludering av relevanta studier skedde i
flera steg. Först utfördes en initial utrensning efter att ha läst titlar, för att sedan göra en vidare
bedömning utefter att läsa titlar och abstracts (jmf Aveyard, 2007). Totalt handlade det om
cirka 1225 framkomna studier utifrån de elektroniska sökningarna, varur jag genom att läsa
titel och abstract kunde avvisa cirka 1181 som inte relevanta. Sju studier gick inte att få tag på
i fulltext, och exkluderades därför.

Härefter läste jag de kvarstående 33 studierna i heltext, och kunde sedan göra mitt slutgiltiga
urval av studier utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Detta resulterade i sex studier.
Utöver detta inkluderades 3 studier genom kontakt med min handledare, och fem studier som
resultat av kompletterande sökningar. Totalt har alltså 14 studier kommit att inkluderas i
översiktsstudiens empiri.

Figur 1 nedan redovisar detaljerat detta urvalsförfarande, uppdelat utefter de olika
tillvägagångssätten som använts för att lokalisera relevanta studier. Att vara uppmärksam på
är att jag i figuren redovisar antalet träffar i de systematiska sökningarna, alltså innehåller det
redovisade antalet även dubbletter databaserna sinsemellan. Gällande övriga
sökningsförfaranden har jag redovisat antalet unika studier, vilket innebär att studier som
redan kommit fram i och med de systematiska sökningarna alltså inte presenteras.
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Figur 1. Urvalsförfarande

Som vi kan se i figur 1 kom ett stort antal av studierna att exkluderas redan i det första steget
av urvalsprocessen. Detta faktum kan kopplas till att mina systematiska sökningar resulterade
i ett relativt stort antal träffar (1150), och kan härledas till att jag via min sökstrategi var ute
efter att få fram ett så omfattande material som möjligt, för att inte råka missa några relevanta
studier. Som redovisat kom alltså de mer snäva kriterierna för inklusion att minska denna
mängd studier till ett ansenligt mycket mindre antal (6). Figuren visar även att endast en dryg
tredjedel av de inkluderade studierna identifierats via systematiska sökningar.

Figuren visar vidare på vilka grunder studierna exkluderats ur översiktstudien. En del av
studierna exkluderades på grund utav flera anledningar, så detta är en renodlad och ungefärlig
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redovisning. Vissa av studierna visade sig ha en annan studiedesign än den kvalitativa design
som jag i översiktsstudien varit intresserad av att se till. Vissa av studierna visade sig inte
hantera allvarliga psykiska problem utan istället ha ett odefinierat eller annat studiefokus i
detta hänseende. En del av studierna kom att exkluderas för det faktum att de inte alls eller
endast delvis och på ett vagt vis besvarade frågan sett ur ett brukarperspektiv.

Databehandlings- och analysmetod

För att bearbeta och analysera materialet gjorde jag sedan en syntetisering av materialet.
Genom att först analytiskt läsa studierna och utifrån syfte och frågeställningar för
översiktsstudien delade jag upp det framkomna i en flerfältstabell (se Tabell 1), fick jag en
god överblick över empirin och kunde sedan tematisera och kategorisera materialet i nya
konstellationer utefter vad jag ansett relevant för den föreliggande översiktsstudien (jmf
Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008).

Genom att kategorisera textens mening utifrån dessa olika teman kom jag att kunna reducera
det komplexa och omfattande materialet i studierna, och har därmed möjliggjort en analys av
materialet (jmf Larsson, 2005). För att minska risken för att förenkla innehållet i empirin
analyserades och tematiserades texten med utifrån frågan vad deltagarna i studierna ansåg
hjälpande med ett öppet förhållningssätt, där tematiseringen genomfördes på ett
förutsättningslöst vis och styrdes av vad jag hittade i texten (jmf Esaiasson, Gilljam,
Oscarsson & Wägnerud, 2007). Detta gjordes med hänsyn till materialets natur, då det är
viktigt i sammanställningen av kvalitativa material till översiktstudier att ta tillvara på den
kunskap som är specifik för kvalitativa metoder, så att man inte förlorar den komplexitet som
finns inneboende i dess innehåll (jmf Petticrew & Roberts 2006). Utefter dessa uppställda
teman, har det som framkommit i analysen analyserats utifrån de två teoretiska perspektiven
på makt som använts i studien.

Viktigt att vara medveten om i denna sorts tolkningar, analyser men också studier som hävdar
vetenskaplighet i stort, är författarens påverkan på materialet. Detta gäller inte minst här, då
jag närmat mig ett textmaterial och mina tidigare erfarenheter oundvikligen påverkar inte bara
hur jag tolkar texten och drar slutsatser men även vilken fråga jag från början ansett relevant
att ställa (jmf Esaiasson et al., 2007). Detta är något jag varit medveten om i analysarbetet,
och genom att ha en ansats till att läsaren ska få en så bred bild av resultatet som möjligt har
jag försökt att tematisera på ett varierat sätt genom att lyfta flera aspekter av varje tema och
undvika förenklingar.

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Genom denna kunskapsöversikt ämnar jag alltså att sammanställa resultat från tidigare studier
för att uppfylla syfte och besvara frågeställningar som ställts upp. Utifrån en
vetenskapsteoretisk förståelse kan detta intresse för vad forskare producerat på ämnet ses som
en i grunden positivistisk syn på kunskap, och alltså en tro på möjligheten att skapa en
kumulativ och sann kunskap genom systematiska observationer, och utgår således även från
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antagandet att vi kan nå objektiv kunskap om vår omvärld (jmf Bildtgård & Tielman-
Lindberg, 2008).

Detta är något jag till del kan sälla mig till, på så vis att jag genom användandet av denna
metod tillskriver jag dessa studier en relevans i förhållande till min forskningsfråga. När det
gäller den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för denna uppsats anser jag dock att den i
högre grad färgas av de studier jag inkluderat i empirin. Då jag uteslutande använt mig av
studier med kvalitativ ansats får jag fram en kunskap som varken när den producerades eller i
detta sekundärskede är ämnat för eller lämpar sig för att generaliseras eller dras några
förenklade slutsatser ifrån (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har i utformandet och
genomförandet av denna studie haft en ambition att enligt öka förståelsen för det studerade
ämnet, snarare än att utvärdera och skapa en heltäckande bild av kunskapen på ämnet. Därför
kan den vetenskapsteoretiska utgångspunkten snarare kopplas till den icke-positivistiska
skolan och synen på verkligheten som beroende av det subjekt som observerar den (jmf
Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008).

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet handlar om studiers mätnoggrannhet, där studier ska vara tillförlitliga i den mån
att de ska vara utförda med precision och kunna reproduceras (Forsberg & Wengström, 2008).
I och med att jag på ett öppet vis redogjort för sökstrategi och tillvägagångssätt kan man
delvis anse studien vara reproducerbar. Dock anser jag vidare att översiktens narrativa natur,
med de begränsade möjligheterna till systematik, också kommer med en begränsad möjlighet
att reproducera den. Här kommer riskerna med att välja bort relevanta studier, att
översättningar från engelska gör att mening från originalspråket förvanskas, samt att min
subjektiva position i stort påverkar urval av studier och databehandling. För att begränsa
konsekvenserna av detta har jag i högsta möjliga mån varit noggrann och systematisk i
utförande och redovisning av studiens datainsamling och bearbetning, detta för att i så hög
utsträckning som möjligt undvika påverkan av de osystematiska inslagen och min subjektiva
position men också för att låta läsaren bilda sig en god uppfattning om hur studien kommit till
och hurpass tillförlitlig den är.

Validitet handlar om huruvida en studie kan hävda sig ha undersökt den avser att undersöka,
samt om att undvika systematiska fel (Forsberg & Wengström, 2008). Detta förhållande
påverkas negativt av att översikten endast i begränsad mån är systematisk, vilket jag ämnat
minska betydelsen av genom att i så hög grad som möjligt hålla systematik i skapandet av
uppsatsen. Detta har bland annat gjorts genom att försöka begränsa förekomsten av fel i sök-
och urvalsprocessen. Med hänsyn till betydelsen av relationen mellan syftet och inklusions-
och exklusionskriterier (jmf Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008), har jag tydligt redogjort
för och motiverat inklusionskriterierna som använts i urvalsprocessen. Vidare har jag i högsta
möjliga mån undvikit fel i användandet av söktermer, genom att jag genom sökningar
utforskat området och vilka söktermer som är att anses relevanta för att få fram ett omfattande
material. Jag anser att studiens validitet kan ha påverkats negativt av att terminologin på
området inte är vare sig entydig eller konsekvent, vilket försvårat processen att ta fram och
välja ut söktermer. Jag har i högsta möjliga mån och i samråd med min handledare försökt att
ta fram och avgränsa dessa söktermer, men är alltså medveten om dess potentiella
begränsningar i förhållande till detta.
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När det gäller översiktsstudier kan frågor om validitet och reliabilitet till stor del härröras till
de inkluderade studiernas kvalitet, och hur de kritiskt granskas och väljs därefter (Fink, 1998).
Utifrån faktumet att jag endast använt mig utav artiklar som är peer-reviewed, och således
granskade av experter, till min empiri har jag antagit att dessa hållit en hög kvalitet (jmf
Backman, 2008). Utifrån detta faktum inte gjort några vidare, egna, kvalitetsgranskningar,
vilket kan ha påverkat validitet och reliabilitet negativt.

Den föreliggande studiens generaliserbarhet är i hög utsträckning beroende utav de
inkluderade studierna. När det gäller att generalisera denna sorts kvalitativa forskning bör
detta inte handla om huruvida man kan generalisera resultatet i största allmänhet, utan istället
om de kan överföras till andra relevanta situationer. Huruvida forskningsresultat är
generaliserbara kan snarare härledas till en naturalistisk sorts generaliserbarhet, som är
beroende utav fylliga kontextuella beskrivningar av studiens utförande samt överförbarhet till
andra situationer (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). I översikten har jag presenterat alla studier
var för sig för att ge en bild av deras kontextuella förutsättningar, samt gjort tematiserat med
ambitionen ge beskrivningar som ger en mångfacetterad bild av innebörden i de teman som
framkommit. I den mån denna översiktsstudie kan hävda generaliserbarhet kommer utifrån
denna förståelse snarast att handla om att man ska kunna använda sig utav och förhålla sig till
den framställda kunskapen i andra situationer snarare än att kunna säga sig ha ett allmängiltigt
svar för vad som gäller.

Etiska överväganden

Eftersom att denna typ av studiedesign inte innefattar någon direkt kontakt med respondenter,
är de etiska problemställningar som man vanligtvis måste hantera vid användandet av andra
metoder inte är aktuella. I denna typ av studie handlar etiska överväganden snarare i relation
till urvalet och presentation av resultat. För att försäkra mig om att studien är etiskt försvarbar
har jag endast använt mig av studier som är etiskt utformade samt varit noggrann i
redovisning av källor samt hanterandet av resultat för att inte riskera att förvränga resultaten
(jmf Forsberg & Wengström, 2008).
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Resultat
Detta avsnitt innehåller en presentation av de studier som inkluderats i översiktsstudiens
empiri, i form av en sammanfattande text samt en översiktlig tabell. Studierna presenteras i
kronologisk ordning, utefter studiernas publiceringsår.

Presentation av inkluderade studier

1. Borg, M. & Kristiansen, K. (2004). Recovery-oriented professionals: Helping
relationships in mental health services.

Norsk studie baserad på intervjuer med 15 personer som fått behandling för allvarliga
psykiska problem, som själva ansåg sig vara återhämtade, hanterade sina liv väl, hade
förbättrat sina liv med hjälp av psykiatriskt stöd och vård eller andra källor, och inte
varit inlagda för psykiatrisk vård de senaste två åren innan studiens genomförande.
Syftet med studien var att undersöka var brukare själva anser vara hjälpande i
relationer till professionella, samt om det går att finna några gemensamma faktorer
som karaktäriserar detta hjälpande. Resultatet visade att hjälpande professionella var
de som förmedlade hopp, delade makt, var tillgängliga vid behov, var öppna för
mångfald i vad som hjälper, och var villiga att tänja på gränserna för vad som utgör
den ”professionella” rollen. Återhämtningsorienterade professionella beskrevs som de
som vågar se och hantera det komplexa i förändringsprocessen, som lyckas använda
sig utav sin expertkunskap i ett samarbetsinriktat partnerskap med brukaren och var
villiga att forma insatserna efter brukarens behov och preferenser.

2. Ware, N., Tugenberg, T. & Dickey, B. (2004). Practitioner Relationships and
Quality of Care for Low-Income Persons with Serious Mental Illness.

Denna amerikanska studie baseras på semistrukturerade intervjuer med 51 deltagare,
och är en del av en större utvärdering av en insats för personer med psykiska problem
som bygger på case management. Deltagarna var alla låginkomsttagare med diagnosen
schizofreni, och valdes slumpmässigt ut ur den mer omfattande studiens population.
Syftet med studien var att konceptualisera vad personer med låg inkomst och psykiska
funktionshinder ser som god vård i relationer med psykiatriker, terapeuter och case
managers. Resultatet utgjordes av åtta kategorier; att få ”extra saker”; att leta efter
gemensamma nämnare; att känna att den professionella känner en; vikten av att prata;
att känna sig som ”någon”; att den professionella är tillgänglig; att den professionella
är flexibel; och att ha möjligheter att påverka behandlingen, är alla saker som brukarna
i studien prioriterade i denna relation. Genom detta kan en känsla av samhörighet med
den professionella uppstå, vilket kan motverka känslor av alienering och sårbarhet.

3. Mancini, M. A., Hardiman, E. R. & Lawson, H. A. (2005). Making Sense of it All:
Consumer Provider's Theories about Factors Facilitating and Impeding Recovery
from Psychiatric Disabilities.
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Amerikansk studie baserad på djupintervjuer med 15 personer med allvarliga psykiska
problem eller som själva deltagit i vård- och stöd för allvarliga psykiska problem, som
arbetar med att ge stöd till målgruppen. Syftet med studien är att undersöka hur dessa
femton individer själva berättar om hur deras väg till återhämtning sett ut. Resultatet
visade att behandling som bygger på paternalism och tvång och att möta likgiltiga
professionella kan vara hinder för återhämtningsprocessen. Att få ta del av stödjande
relationer, vilka beskrevs som samarbetsförhållanden som karaktäriseras av tillit och
respekt, samt att ha tillgång på meningsfulla aktiviteter och ha tillgång till alternativa
behandlingsmetoder beskrevs som saker som kan gynna återhämtningen.

4. Priebe, S., Watts, J., Chase, M. & Matanov, A. (2005). Processes of
Disengagement and Engagement in Assertive Outreach Patients: Qualitative Study.

Brittisk studie baserad på djupintervjuer med 40 deltagare diagnostiserade med
funktionell psykos, som tidigare valt att inte medverka i behandling och som nu tar del
av stöd från så kallade assertive outreach teams; en multidisciplinär insats med syftet
att engagera personer som ogärna tar emot stöd och hjälp att delta i behandling. Syftet
med studien var att utforska hur deltagarna såg på vad som får en att vilja medverka
respektive inte vilja medverka i stöd och behandling. Resultatet visade att önskan om
självständighet, dåliga terapeutiska relationer och kontrollförlust till följd av
medicinering var saker som gjorde att man inte gärna deltar i behandling. Att få
tillräckligt med tid och hängivenhet från professionella, socialt stöd, fokus bortom
medicinering, samt en partnerskapsmodell för relationen till professionella var saker
som gjorde det meningsfullt att medverka i behandling.

5. Topor, A., Borg, M., Mezzina, R., Sells, D., Marin, I. & Davidson, L. (2006).
Others: The Role of Family, Friends, and Professionals in the Recovery Process.

Multinationell studie baserad på öppna kvalitativa intervjuer med 12 individer med
erfarenhet av psykos, utförda i Italien, Norge, Sverige, och USA. Syftet med studien är
att undersöka de specifika aspekterna som karaktäriserar andra människors agerande
när de hjälper till i återhämtningsprocessen. Resultatet visade att även om det finns en
heterogenitet hjälpande relationer sinsemellan finns särskilda gemensamma
karaktäristika. I studien identifierades dessa som att ”vara där” och vara tillgänglig,
att göra något mer än vad som väntades av dem, vilket till exempel kunde vara att låna
ut pengar eller att göra något extra för att hjälpa personen i återhämtning, samt att göra
något annat än vad som förväntades av en, vilket till exempel kan innebära att en
professionell bryter mot en mindre regel inom institutionen där den är verksam. Dessa
faktorer hade effekten att det fick brukare att känna sig speciella, utvalda och ”värda”
att göra något extra för.

6. Tunner, T. & Salzer, M. (2006). Consumer Perspectives on Quality of Care in the
Treatment of Schizophrenia.

Amerikansk studie som hämtat sin empiri från en större utvärdering av PORT; en
psykosocial behandling för schizofreni. Empirin till denna studie inhämtades som en
öppen fråga i slutet av den större studien, där man frågade vad som ansågs vara de
viktigaste sakerna för den givna verksamheten för att kunna ge bra vård. De 40
deltagarna hade alla en schizofreni-spektrum diagnos och hade deltagit i den specifika
behandlingsmetoden för denna i minst ett år. Syftet med studien var att undersöka vad
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brukarna ansåg utgöra kvalitet i behandlande arbete. Resultatet visade att alla
deltagare ansåg att god psykofarmakologisk behandling och case management var
viktigt, men en god interpersonell process och psykosocialt stöd lyftes fram som det
allra viktigaste i hänseendet. Den interpersonella processen handlar till stor del om
relationen till professionella, och här beskrivs vikten av att bli trodd på, att bli
behandlad som en person och inte bara som en patient, att bli uppmuntrad till
självständighet från de professionella, som viktiga i en god behandling.

7. Williams, C. C. & Mfoafo-McCarthy, M. (2006). Care: Giving, Receiving and
Meaning in the Context of Mental Illness.

Kanadensisk studie baserad på en sekundäranalys av data som härrör från en tidigare
studie. Det analyserade materialet bestod i data från 21 semistrukturerade intervjuer
med personer diagnostiserade med schizofreni. Syftet med studien var att utforska hur
personer med schizofreni upplever vård- och stödrelationer. Resultatet visade ett antal
relevanta dimensioner i hur deltagarna upplevde vård- och stödrelationer som kretsar
kring personerna som tillhandahöll vården, olika typer av vård, att vårda sig själv,
omtvistade praktiker inom vården, förhandlande av praktiken, mottagande av vård,
typer av vård som ges till andra människor av brukarna själva. I förhållande till
relationen med professionella beskrevs hur det är viktigt att den professionella
förmedlar empati och acceptans, att den professionella är kompetent, samt att det finns
en möjlighet till långvariga relationer. Utöver detta är det också centralt att tillåtas
inflytande över sin egen behandling, där den professionella i sin roll som kompetent
yrkesutövare bör arbeta för att informera brukaren och låta denne vara med och
bestämma.

8. Schön, U-K., Denhov, A. & Topor, A. (2009). Social Relationships as a Decisive
Factor in Recovering from Severe Mental Illness.

Svensk studie baserad på en sekundäranalys av data bestående av intervjumaterial som
härrör från tre tidigare studier som genomfördes mellan 1995 och 2003, delvis samma
som i Denhov & Topor (2012) och Topor & Denhov (2012). Materialet består i
material från intervjuer med 58 personer med psykos, personlighetsstörning samt
bipolär sjukdom. Syftet med studien var att utforska vilka faktorer som brukare ansåg
viktiga i relation till sin återhämtning från allvarliga psykiska problem. Resultatet
visade en bild av återhämtningen som en social process som i hög grad påverkas av
relationer till andra. Dessa sociala relationer var genomgående i studien, som vidare
identifierade tre dimensioner av faktorer som är bidragande till återhämtning; det
sociala jaget, sociala interventioner och samhörighet med andra, i vilket sociala
relationer återfanns som en grundkategori till alla dessa. Psykiatrisk vård och stöd
lyftes fram som potentiellt bidragande, där relationerna till de professionella som äger
rum där visade sig vara det centrala. Huruvida dessa relationer är bidragande till
återhämtningen eller ej kopplas till stor del till de professionellas personliga drag, att
dela på makt och beslut samt att gå utanför sin professionella roll för brukarens skull
är saker som beskrevs som positivt. En positiv relation och en arbetsallians med
professionella visade sig kunna facilitera en övergång från ett passivt till ett aktivt jag
och därmed bidra till återhämtningen.

9. Gunnmo, P. & Fatouros Bergman, H. (2011). What do individuals with
schizophrenia need to increase their well-being.



26

I denna svenska studie baseras på intervjuer med sju personer, sex med diagnosen
schizofreni enligt DSM-IV, och en med psykosdiagnos som alla har omfattande
erfarenheter av vård- och stödinsatser för desamma. Syftet med studien vad att
fördjupa kunskapen om hur personer med schizofreni själva beskriver sina behov för
att kunna öka välmåendet och kvaliteten i sitt dagliga liv. Studiens resultat kretsade
kring fem kategorier som hanterar detta: få information om sin sjukdom, till sig själv,
sin familj och till samhället; ta del av sociala kontakter som att besöka mötesplatser
och få hembesök; ha en meningsfull anställning; ha säkra relationer till professionella;
få stöd för att bibehålla ett självständigt liv i form av till exempel hjälp med praktiskt
hemarbete eller finansiellt stöd. Relationen till professionella beskrivs här som en del i
en helhet, en av flera faktorer som är viktiga för välmåendet. Relationen till
professionella kopplades till ett behov av kontinuitet, att bli lyssnad på, brydd om och
sedd som en person. Professionella kan även bidra med information och kunskap kring
sjukdomen.

9. Laugarne, R., Priebe, S., McCabe, R., Garland, N. & Clifford, D. (2011). Trust,
choice and power in mental health care: Experiences of patients with psychosis.

Brittisk intervjustudie baserad på material från djupintervjuer med 20 brukare som
diagnostiserats med någon slags psykos. Syftet med studien var att undersöka
upplevelser och attityder hos brukare med psykos i kring tillit, makt och
valmöjligheter i relation till psykiatrisk stöd och vård. Resultatet visade att deltagarna
upplevde ett behov av att få ändra maktbalansen i relation till professionella men att
hot om att bli utsatt för tvångsåtgärder eller att bli försummade i relationen hindrar
detta. En uppskattning för de professionellas expertkunskaper beskrevs, men den
”personliga touch” som går bortom denna expertis uppskattades än mer. Denna
”personliga touch” bestod i att den professionella delar detaljer från sitt eget liv,
gemensamma handlingar av snällhet samt att de båda parterna tillåts prata om annat än
det medicinska. Tilliten i relationen beskrevs som en ömsesidig process där såväl
brukare som den professionella har ansvar för att bygga tillit sinsemellan.

10. Tidefors, I. & Olin, E. (2011). A need for ”good eyes”: Experiences told by patients
diagnosed by psychosis.

Svensk studie baserad på fyra fokusgruppsintervjuer med 15 personer som
diagnostiserats med någon sorts psykos samt har erfarenheter av någon slags
psykiatrisk vård. Syftet med studien var att undersöka hur patienter, utifrån sina
erfarenheter beskriver önskningar och behov i relation till det psykiatriska
vårdsystemet. Resultatet visade sig att relationer till professionella var viktigt, där
behovet skilde sig mellan psykotiska perioder och övrig tid. I relation till de
förstnämnda beskrevs behovet snarast som ett behov av omvårdnad, säkerhet och hjälp
att hantera verkligheten. I relation till det senare och arbetet för att utforma ett
fungerande liv, beskrevs behovet av relationer som centralt. Här var det viktigt att den
professionella gav av sin tid, gav stöd, delade information och lägger fokus på
patientens kapacitet och möjligheter. Vidare underströks vikten av kontinuitet i
relationen till professionella, samt att den professionella lyssnar, förstår och
respekterar patientens synpunkter.

11. Denhov, A. & Topor, A. (2012). The components of helping relationships with
professionals in psychiatry: User's perspective.
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Svensk studie baserad på en sekundäranalys av datamaterial från tre tidigare
intervjustudier, delvis samma som i Topor & Denhov (2012) och Schön et al. (2009).
Materialet består i data från 71 kvalitativa intervjuer med personer som har
erfarenheter av psykiatrisk vård. Syftet med denna studie var att undersöka hur
brukare upplever hjälpande relationer till professionella. Resultatet lyfter upp tre
aspekter av det hjälpande i denna relation; interpersonell kontinuitet, som lyfter
tidsaspekten i byggandet av relationen i kontrast till brukares erfarenheter av att
institutionella regler ofta utgör ett organiserat hinder för relationsbyggandet; det
emotionella klimatet; social interaktion, som lyftet vikten av att se brukaren som både
sjuk och samtidigt kapabel att resonera, samt att betona basala likheter mellan
brukaren och den professionella. Vidare beskrivs hur det upplevs som hjälpande när
den professionella gör något som upplevs som extra eller ovanligt utifrån brukarens
tidigare erfarenheter och förväntningar, samt att den professionella har en icke-
stigmatiserande attityd i relation till brukaren.

13. Topor, A. & Denhov, A. (2012). Helping Relationships and Time: Inside the Black
Box of the Working Alliance.

En sekundäranalys av data från 58 intervjuer från tre tidigare studier, delvis samma
som i Denhov & Topor (2012) och Schön et al. (2009), har legat till grund för denna
svenska studie. Deltagarna i de ursprungliga intervjuerna hade alla allvarliga psykiska
problem i betydelsen psykos, schizofreni, bipolär sjukdom samt personlighetsstörning,
hade inte vårdats på sjukhus 2 år innan studiens genomförande och ansåg sig själv ha
återhämtat sig eller befinna sig i en återhämtningsprocess. Syftet med studien var att
undersöka hur tid kan tjäna som en faktor i utvecklandet av arbetsallianser mellan
brukare och professionella. Resultatet fann två aspekter av tid fanns viktiga för
skapandet av arbetsallianser: kvantitet, det vill säga att få mer tid än väntat under,
mellan och efter sessionerna, samt kvalitet, det vill säga att ha ostörd och fokuserad
tid, känslan av att vara i den professionellas tankar mellan sessionerna samt om
tidpunkten i livet passar. Att uppleva detta gav personer en upplevelse av att vara en
riktig person snarare än en abstrakt patient, och lade grunden för framväxandet av en
allians.

14. Williams, C. C. & Tufford, L. (2012). Professional Competencies for Promoting
Recovery in Mental Illness.

Denna kanadensiska studie baseras på semistrukturerade intervjuer med 40 personer,
alla diagnostiserade med schizofreni. Syftet med studien var att utforska hur personer
med schizofreni upplever att få stöd och vård, och utifrån detta ta fram förslag på
kompetenser för professionella inom området. Resultatet visar ett antal attityder och
färdigheter för professionella som kan verka gynnande för brukares återhämtning.
Detta inkluderar bland annat att få tillräckligt med tid för att bygga en relation, att få
möjlighet att prata parterna sinsemellan och därigenom skapa en samhörighet, samt att
få möjlighet att arbeta tillsammans i relationen. Överlag lyfts vikten av ett gemensamt
relationsskapande mellan den professionella och brukaren upp som något som kan
gynna återhämtningsprocessen, där brukaren blir behandlad med respekt, omtanke och
blir bemött som en hel person.
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Tabell 1. Presentation av inkluderade studier
Studie Land Syfte Studie-

design
Deltagare Huvudsakliga

resultat
Hjälpande i
relationen

Borg &
Kristiansen
2004

Norge Undersöka vad
brukare upplever
som hjälpande i
relationer till
professionella, samt
om det finns några
gemensamma
faktorer som
karaktäriserar detta.

Intervju-
studie

15 personer
med
självdefinierade
erfarenheter av
att ha eller hålla
på att, återhämta
sig från
allvarliga
psykiska
problem

Identifierar ett
antal
gemensamma
faktorer som
utgör en
hjälpande
professionell.

- förmedla hopp
– delad makt
– tillgänglighet vid
behov
– professionell
öppen för mångfald
i vad som hjälper
– villighet att tänja
på gränserna för
den
”professionella”
rollen
– uppmuntran av
förmågor
– vara på brukarens
sida
-samarbete

Ware,
Tugenberg &
Dickey
2004

USA Undersöka vad
personer med låg
inkomst och
allvarliga psykiska
problem upplever
vara god vård i
relationer till
psykiatriker,
terapeuter och case
managers

Intervju-
studie

(del av
utvärderi
ng av
kvalitet i
case
managem
ent-
insats)

51 personer
med diagnosen
schizofreni och
som tagit del av
insatsen

Identifierar åtta
kategorier kring
deltagarnas
prioriteringar i
relationen till
professionella

– få ”extra saker”
– leta efter
gemensamma
nämnare
– känna att den
professionella
känner en
– få prata
– känna sig som
”någon”
– att den
professionella är
tillgänglig
– att den
professionella är
flexibel
– att ha möjligheter
att påverka
behandlingen
-känsla av
samhörighet

Mancini,
Hardiman &
Lawson
2005

USA Att undersöka hur
personer som har
egna erfarenheter av
allvarliga psykiska
funktionshinder
själva beskriver hur
deras väg till
återhämtning sett ut

Intervju-
studie

15 personer som
själva har
allvarliga
psykiska
funktionshinder
eller själva fått
stöd och hjälp,
som nu själva
arbetar med att
ge stöd till
personer med
allvarliga
psykiska
funktionshinder

Hinder för
återhämtning:
paternalistiska
behandlings-
system,
likgiltiga
professionella,
biverkningar
från
medicinering,
psykiatriska
symtom.
Gynnande för
återhämtning:
stödjande
relationer,
meningsfulla
aktiviteter,
effektiva

– tillit och respekt
– samarbete
– bli brydd om
– bli sedd bortom
diagnos
– bli sedd för
förmågor
– förmedla hopp
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traditionella och
alternativa
behandlings-
metoder

Priebe,
Chase, &
Matanov
2005

Stor-
britannien

Utforska vad
deltagarna anser
påverkar ens vilja
respektive ovilja att
medverka i stöd och
behandling.

Intervju-
studie

40 deltagare
diagnostiserade
med funktionell
psykos, som
tidigare ogärna
medverkat i
vård och därför
nu får stöd från
s.k. assertive
outreach team

Skapar ovilja att
medverka:
önskan om
självständighet,
dåliga
terapeutiska
relationer,
kontrollförlust
till följd av
medicinering.
Skapar vilja att
medverka: tid
och hängivenhet
från
professionella,
socialt stöd,
fokus på annat
än
medicinering,
en partnerskaps-
modell för den
terapeutiska
relationen

– tid och kontinuitet
– hängivenhet
– fokus på annat än

medicinering
– samarbete
- få en aktiv roll i
behandlingen

Topor, Borg,
Mezzina,
Sells, Marin
& Davidson
2006

Italien,
Norge,
Sverige och
USA

Undersöka vad som
karaktäriserar andra
människors
handlande när de
upplevs som
hjälpande i
återhämtningsproces
sen

Intervju-
studie

12 individer
med erfarenhet
av psykos

Heterogenitet
mellan olika
hjälpande
relationer men
gemensamma
karaktäristika
identifierades;
att ”vara där”,
att göra mer än
vad som väntas
av en, att göra
något annat än
vad som väntas
av en.

– tillgänglighet
– professionella gör
mer än vad som
väntas
– professionella gör
något annat än vad
som väntas
– ta hänsyn till
brukares åsikter vid
beslutsfattande
– få tala om
vardagliga saker

Tunner &
Salzer
2006

USA Undersöka vad
brukare upplever
utgör kvalitet i
behandlande arbete.

Intervju-
studie

(material
et är en
del av
större,
utvärding
s- studie
av psyko-
social
behandlin
g kallad
PORT)

40 personer
med
schizofreni-
spektrum
diagnos som
tagit del av den
aktuella
behandlingen i
mer än ett år

Viktigt med god
psyko-
farmakologisk
behandling och
case
management,
men av den
interpersonella
processen, samt
psykosocialt
stöd ansågs
viktigare.

– bli trodd på
– bli behandlad som
en person
- bli uppmuntrad till
självständighet från
professionella
– kontinuitet
– tillgänglighet

Williams &
Mfoafo-
McCarthy

Kanada Utforska hur
brukare upplever
vård- och

Sekundär
-analys
av

21 deltagare
med diagnosen
schizofreni

Relevanta
dimensioner av
vård- och

– den professionella
förmedlar empati
och acceptans
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2006 stödrelationer material
inhämtat
i
samband
med
tidigare
studie

stödrelationer:
-den som ger
vården och
stödet
-att vårda sig
själv
-omtvistad
praktik inom
vården
-förhandlande
av praktik
-mottagande av
vård och stöd,
att ge vård och
stöd till andra.

– den professionella
är kompetent
– långvariga
relationer
- möjlighet till
inflytande över
behandlingen

Schön,
Denhov &
Topor
2009

Sverige Se vilka faktorer
som brukare anser
vara av vikt i
relation till sin
återhämtning

Sekundär
-analys
av
material
från tre
tidigare
studier
(delvis
samma
som
Denhov
& Topor
2012,
Topor &
Denhov
2012)

58 personer
med allvarliga
psykiska
problem

Återhämtning
påverkas
mycket av de
sociala
relationer vi har.
Det sociala
jaget, sociala
interventioner
och samhörighet
med andra är
dimensioner av
viktiga faktorer
för
återhämtning.

– delad makt
– gå utanför den
professionella
rollen
– samarbete och
ömsesidighet
– intresse bortom
diagnos och
patienttitel

Gunnmo &
Fatouros-
Bergman
2011

Sverige Undersöka vad
personer med
schizofreni själva
beskriver som att de
behöver för att öka
välmåendet i sitt liv

Intervju-
studie

Sju personer
med
schizofreni,
erfarenhet av
psykos och
kontakter med
olika sorters
vård- och stöd

Viktigt för
personer med
schizofreni för
att hantera sitt
liv:
-få information
om  sjukdomen
-sociala
kontakter
-meningsfull
anställning
-säkra relationer
till
professionella
-stöd för att
bibehålla ett
självständigt liv

– kontinuitet
– lyssna och vara
öppen för brukarens
behov
– bli sedd som
individ snarare än
en i mängden
-få stöd för att bli
självständig
-få information och
kunskap kring
sjukdomen

Laugharne,
Priebe,
McCabe,
Garland
&Clifford
2011

Stor-
britannien

Undersöka hur
brukare med psykos
ser på tillit, makt
och val i relation till
psykiatrisk stöd och
vård

Intervju-
studie

20 deltagare
diagnostiserade
med någon
slags psykos

Två aspekter
som bygger
eller
underminenar
tillit, makt och
valmöjligheter:
-behov av att
ändra
maktbalansen i
relationen
-uppskattning
för

– kontinuitet
– professionellas
expertis
– delande av
detaljer från sitt
eget liv
– gemensamma
handlingar av
snällhet
– prat kring annat
än medicinska
saker
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professionellas
expertis men
mer för deras
”personliga
touch”

– förmedla empati

Tidefors &
Olin
2011

Sverige Undersöker hur
patienter beskriver
sina önskningar och
behov gällande det
psykiatriska
vårdsystemet.

Fokusgru
ppstudie
baserad
på fyra
fokusgru
pps-
intervjuer

15 deltagare
diagnostiserade
med någon form
av psykos med
erfarenheter av
psykiatrisk vård

Relationer till
professionella
framkom vara
centralt.

– ge av sin tid
– ge stöd genom
information
– spegla personens
kapacitet
– bli lyssnad på –
bli sedd som vanlig
person
– få respekt för
synpunkter

Denhov &
Topor
2012

Sverige Utforska brukares
upplevelser av
hjälpande relationer
med professionella

Sekundär
-analys
av data
från 71
kvalitativ
a
intervjuer
(delvis
samma
som
Schön et
al. 2009,
Topor &
Denhov
2012)

71 personer
med allvarliga
psykiska
problem

Tre kategorier
kring det
hjälpande i
relationen:
interpersonell
kontinuitet, det
emotionella
klimatet; social
interaktion.

– se brukaren som
både sjuk och
samtidigt kapabel
att resonera
– se basala likheter
mellan brukaren
och den
professionella
– den professionella
gör något extra eller
ovanligt för
brukaren
– icke-
stigmatiserande
attityd
– tålamod
– lyssna och förstå

Topor &
Denhov
2012

Sverige Undersöka tid som
en faktor i
byggandet av
arbetsallianser ur
brukarperspektiv

Sekundär
-analys
av
intervjum
aterial
från tre
tidigare
studier
(delvis
samma
som
Schön et
al. 2009,
Denhov
& Topor
2012)

58 personer
med allvarliga
psykiska
problem

Tiden beskrevs
som viktig
faktor i
byggandet av
arbetsallianser.

Två aspekter av tid
viktiga:
– kvantitet; att få
mer tid än väntat
under, efter och
mellan sessionerna
utefter behov
– kvalitet; ha ostörd
och fokuserad tid,
känsla av att vara i
professionellas
tankar mellan
sessionerna, samt
huruvida tidpunkten
är passande i
personens liv.

Williams &
Tufford
2012

Kanada Utforska upplevelser
av att få vård och
stöd och ta fram
föreslagna
kompetenser för
professionella aktiva
inom området

Intervju-
studie

40 personer
med diagnosen
schizofreni

Ett antal
kompetenser
som är viktigt i
relationen till
professionella.

– ha tillräckligt med
tid för att bygga en
relation
– möjlighet att prata
och skapa känsla av
samhörighet  utöver
professionell roll
– få samarbeta i
relationen
– bli behandlad
med respekt,
omtanke och som
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en hel person
– tillgänglighet

Som Tabell 1 visar inkluderar översiktstudien totalt 14 studier, utgivna mellan 2004 och 2012,
alla med ursprung i västvärlden varav fem svenska och en norsk studie. Alla studier är
intervjustudier, varav en studie är baserad på fokusgruppsintervjuer och fyra är
sekundäranalyser av tidigare inhämtat intervjumaterial. Sammanlagt har cirka 463 personer
intervjuats. Merparten av studierna har en mer allmän ansats till hjälpande relationer och har
därmed rekryterat respondenter i egenskap av privatpersoner med en specifik problematik
eller diagnos, medan tre studier har gjort sitt urval i relation till specifika interventioner och
en studie har rekryterat personer som numera arbetar med att själva ge stöd. Vidare behandlar
merparten av studierna relationen till professionella på ett vis som inte är knutet till en
specifik yrkestillhörighet, utan snarare professionella i allmänhet eller i relation till
professionella i multidiciplinära insatser. Vissa forskare återkommer i flertalet av studierna.
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Analys
Detta avsnitt innehåller en analys av empirin med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska
ramverk. Först presenteras, i tabellform och i text, de teman jag identifierat utifrån studiernas
innehåll, för att ge svar på vad i relationen till professionella som personer med allvarliga
psykiska problem själva anser vara hjälpande. I anslutning till detta följer ett avsnitt med
analys utifrån de valda teoretiska perspektiven på makt.

Tematisk analys

Som visats i resultatet har de inkluderade studierna skapats i delvis olika kontexter. Detta ger
oundvikligen olika förutsättningar för studierna och de relationer som respondenterna talar
om. Trots dessa skillnader har jag i min analys funnit ett antal teman som återkommer i
studierna, varför tematiseringen skett på ett vis som överbrygger de olika studierna och dess
skillnader.

Vad som framkommit ur min analys av de olika studierna är ett underlag kring hur brukare
själva upplever relationen till professionella. Som en röd tråd genom allt detta går en önskan
om att relationen till professionella ska bli en mänsklig relation, som trots den kontext inom
vilken den sker ska få vara verklig och riktig. För att ge en mångfacetterad men också
förståelig bild av vad detta på ett mer konkret plan innebär, har jag delat upp materialet i ett
antal övergripande teman, som sedan delats in i underteman; lägga grund för hjälpandet,
arbeta tillsammans, mer än en brukare samt den professionella rollen. Viktigt att ha i åtanke
är att det material som framkommit ur grundstudierna hänger samman i en dynamisk helhet;
temana hänger ihop och är delar av en komplex verklighet. Dessa teman är delar av samma
helhet, därför varken går eller bör de renodlas från varandra. Därmed skär de till stor del in i
varandra. Tabell 2 nedan visar en översiktlig bild av dessa teman och underteman.
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Tabell 2. Översikt teman och underteman
Tema Undertema Källor

Låta relationen ta och få tid

Denhov & Topor, 2012; Gunnmo & Fatouros-
Bergman, 2011; Laugharne et al., 2011; Priebe et
al., 2005; Tidefors & Olin, 2011; Topor & Denhov,
2012; Tunner & Salzer, 2006;Williams & Mfoafo-
McCarthy 2006

Lägga grund för
hjälpandet

Att finnas där
Borg & Kristiansen, 2004; Denhov & Topor, 2012;
Topor & Denhov, 2012; Tunner & Salzer, 2006;
Williams & Tufford, 2012; Ware et al., 2004

Arbeta tillsammans å egna vägnar

Borg & Kristiansen, 2004; Gunnmo & Fatouros-
Bergman, 2011; Mancini et al., 2005; Tidefors &
Olin, 2011; Schön et al., 2009; Ware et al., 2004

Arbeta tillsammans
Jag är kapabel

Borg & Kristiansen, 2004; Denhov & Topor, 2012;
Priebe et al., 2005; Tidefors & Olin, 2011; Topor
et al., 2006; Tunner & Salzer, 2006; Ware et al.,
2004; Williams & Tufford, 2012

Se hela personen

Borg & Kristiansen, 2004; Denhov & Topor, 2012;
Gunnmo & Fatouros-Bergman, 2011; Mancini et
al., 2005; Tidefors & Olin, 2011; Priebe et al.,
2005; Schön et al., 2009; Topor et al., 2006;
Tunner & Salzer, 2006; Ware et al., 2004;
Williams & Tufford, 2012

Mer än en brukare

Samhörighet

Denhov & Topor, 2012; Laugharne et al., 2011;
Tidefors & Olin, 2011; Topor & Denhov, 2012;
Williams & Mfoafo-McCarthy, 2006; Williams &
Tufford, 2012

Utanför den professionella rollen

Borg & Kristiansen, 2004; Laugharne et al., 2011;
Schön et al., 2009; Topor & Denhov, 2012; Topor
et al., 2006; Williams & Tufford, 2012,

Vänskapsliknande relationer
Borg & Kristiansen, 2004; Denhov & Topor, 2012;
Topor & Denhov, 2012; Topor et al., 2006

Den professionella
rollen

Uppskattning för den
professionella rollen

Borg & Kristiansen, 2004; Denhov & Topor, 2012;
Gunnmo & Fatouros-Bergman, 2011; Laugharne et
al., 2012; Tidefors & Olin, 2011; Williams &
Mfoafo-McCarthy, 2006

Lägga grund för hjälpandet

Återkommande teman i studierna behandlar snarast praktiska delar av relationen, och kan
härledas till dess ramar. Dessa ger dock praktiska förutsättningar för något annat, till en
utveckling av relationens innehåll som kan tolkas som det hjälpande.

Låta relationen ta och få tid

Tillgången på tid för relationsskapande är något som upplevs som viktigt, och detta ges flera
meningar inom studierna. Upplevelsen av kontinuitet är något som återkommande beskrivs
som hjälpande (Laugharne et al., 2011; Tunner och Salzer, 2006). Att ha tid och kontinuitet
framställs i flera av studierna som centralt för att bygga förtroende och tillit mellan parterna,
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något som kan göra att brukarna släpper rädslan att bli inlagd, berätta om symtom och ta en
mer aktiv roll i behandlingen (Priebe et al., 2005), samt kan möjliggöra en positiv interaktion
och känsla av säkerhet i perioder av kris (Tidefors & Olin, 2011). I studien av Gunnmo och
Fatouros-Bergman (2011) berättar en brukare om betydelsen av detta:

I’ve been in contact with my case worker, whom I have known for 10 years, a very good
person, and she notices how I feel, so it’s been great . . . She’s a familiar person, huh? . . .
Otherwise, you get so confused . . . You go to one person and then to another, but then I call
her and I feel that she knows who I am . . . She’s down to earth, well-grounded, and she knows
me and knows that sometimes I get very upset and sad. She knows me and she tries to sort out
my life and turn it into something good. (ibid., Results).

Det långvariga i relationen kan bidra till en känsla av genuin omtanke från den professionellas
sida, något som kan göra skillnad för brukaren (Williams & Mfoafo-McCarthy, 2006). Det
centrala här kan ses som just att den professionella ger tid till brukaren, något som kan ge en
känsla av att man är viktig för den professionella, en större möjlighet att bli känd som en hel
människa och kan motverka känslan av att känna sig som en i mängden (Denhov & Topor,
2012; Topor & Denhov, 2012). Vidare lyfter Topor och Denhov (2012) hur kvantitet av tid
inte är en garant för en god relation ska växa fram, utan att det hjälpande också är beroende
utav huruvida den tid som ges är av god kvalitet, och därmed faktiskt ger möjlighet att lyssna
och lära känna.

Att finnas där

Att den professionella finns tillgänglig när det behövs är något som anses positivt (Tunner &
Salzer, 2006; Williams och Tufford, 2012). Att kunna vara flexibel, och att på detta vis
respektera brukaren och dess åtaganden, kan ses som en aspekt av detta (Ware et al., 2004).
Borg & Kristiansen (2004) beskriver det centrala som en känslighet för brukarens behov och
preferenser, att ta sig tid när det behövs. Att vara tillgänglig kan upplevas som viktigt, som en
respondent i studien berättar:

Last time Ragna (a community nurse) called me, I wasn’t able to answer even a single
question properly, so I was . . .so miserable and useless, feeling so bad, and she noticed while
we were on the phone, that I wasn’t well at all. And she came and visited me, 3 – 4 times a
month, on her own time and just came here. (ibid., s 497).

För att den professionella ska kunna hjälpa brukaren krävs att den möter rätt person vid rätt
tillfälle, att denna person gör rätt saker, samt att brukaren är beredd att ta emot denna hjälp.
Den professionellas tålamod, att den fortsätter att finnas där i relationen, kan vara det som gör
skillnaden när brukaren inte svarar på försök att etablera kontakt (Denhov & Topor, 2012;
Topor & Denhov, 2012).

Denna fokus på praktiska aspekter av relationen visar upp en uppskattning för de tillfällen då
relationens ramar erbjuder tid och tillgänglighet från den professionella, men framförallt för
det som kan utvecklas genom detta. Att den professionella har tid att se, prata med och lära
känna brukaren, och för brukaren att lära känna den professionella som någon som bryr sig,
någon att lita på och känna sig trygg med, visar sig här vara något som anses hjälpande.
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Arbeta tillsammans

Att brukaren själv får ta en aktiv del i relationen till professionella, är något som beskrivs som
positivt i ett antal av studierna. Detta framkommer dels som en explicit uppskattning för
samarbete och inflytande, och dels för att bli sedd som person som är kompetent och kapabel
att ta ansvar och beslut.

Få arbeta tillsammans med professionella å sina egna vägnar

I ett antal studien framkommer röster som talar om hur det är positivt att få vara en aktiv del i
sin egen behandling genom att man får samarbeta med den professionella å sina egna vägnar.
Att vara en samarbetande professionell i relationen till brukare handlar enligt studierna till
stor del om att vara öppen för att lyssna på brukarens egna upplevda behov åsikter kring
behandlingen, samt att låta dessa påverka densamma.

Samarbete och ömsesidighet är ord som präglar vad som beskrivs som hjälpande relationer i
studien av Schön et al. (2009), vilket kan möjliggöras genom en vilja och förmåga hos den
professionella att sätta sig in i vad som är viktigt för brukaren, dess erfarenheter och
upplevelser (ibid.). Även Gunnmo och Fatouros-Bergman (2011) menar att det är viktigt att
professionella är mottagliga och lyssnar på vad man har att säga och är öppna för ens behov
(ibid.). En respondent i studien av Tidefors & Olin (2011) berättar:

Anyhow, I felt that I was involved somehow . . . they were very good . . . had good contact with
them, thought they listened to me, to my own thoughts about what I wanted to do, and they
tried to encourage me to do it. (ibid., Results).

Genom att den professionella beter sig som en samarbetare eller en partner snarare än som en
expert, kan man hjälpa individen att reflektera kring och formulera individuella mål och
behov, samt stötta individen i att själv ta ansvar över sitt liv uppnåendet av dessa mål. Detta
ger möjlighet till att utforma ett stöd och en vård som är individuellt anpassad för den
enskilde brukaren, samt ge en möjlighet att blicka framåt och känna hopp inför framtiden
(Tidefors & Olin, 2011).

Genom att skapa en förtroendefull atmosfär i relationen, samt lämna utrymme för förhandling
kring beslut, ger de båda parterna en möjlighet att samarbeta utefter en gemensam terapeutisk
agenda. Detta kan också ses som ett sätt för den professionella att dela med sig av den makt
man har från sin roll i relationen (Borg & Kristiansen, 2004). Att professionella respekterar
ens önskemål, och anser att brukaren har något att själv säga till om när det gäller beslut i sin
behandling, är något som gör att man får känna att man har kontroll över densamma (Ware et
al., 2004). Mancini et al. (2005) sätter stöttande professionella som verkar inom en
samarbetsrelation präglat av förtroende och respekt för brukaren i kontrast till paternalism och
tvång, där det första gynnar och det andra hämmar.

Jag är kapabel

Anknutet till detta kollaborativa förhållande och den positiva effekten av att själv få vara med
och styra sin behandling, beskriver en stor del av studierna den positiva effekten av att få ses
som, bli behandlad som och vara en aktiv och kapabel part i denna relation.
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Ett antal av studierna beskriver just hur det hjälpande är att den professionella visar en tro på
att man har kapacitet, förmåga och kompetenser att styra sitt eget liv i relationen. Ware et al.
(2004) talar om detta i termer av att få bli behandlad som en vuxen, att bli sedd som en
kapabel person, medan Denhov & Topor (2012) sätter denna kapabla roll i kontrast till den
sjuka och inkapabla roll som brukar- eller patientrollen bjuder (ibid.). Genom att uppmuntra
och stötta brukarens förmågor överför man också makt till densamma (Tidefors & Olin,
2011). Detta kan kopplas till det önskan som uttrycks i Williams och Tuffords (2012) studie,
nämligen att få bli sedd för sina styrkor och det man är bra på samt respekteras för sin person,
sina förmågor och talanger (ibid.) Denna uppmuntran av förmågor är något som enligt Tunner
och Salzer (2006) också bör ske som en uppmuntran och bekräftelse på självständighet från
den professionelle och stödsystemet den representerar.

Den professionellas roll är i relation till återhämtning enligt Borg och Kristiansen (2004) att
upptäcka, stödja och engagera individens egen kapacitet, där det är brukaren snarare än den
professionella som måste vara en aktiv part i sin egen återhämtningsprocess. Topor et al.
(2006) talar även om betydelsen av att professionella tar hänsyn till brukares åsikt vid
beslutsfattande, vilket tolkas som ett sätt att erkänna att brukaren inte är sin diagnos utan är
kapabel att ta vettiga beslut, i förlängningen att brukaren är en medborgare även om den har
en allvarlig psykisk sjukdom. Priebe et al. (2005) lyfter i sin studie upp behovet av att bli
behandlad seriöst och att bli tilldelad en aktiv roll i sin behandling som centralt för att finna
det meningsfullt att medverka i stöd och vård. Positivt här är att få känna att ens upplevelser
och erfarenheter tas på allvar, att man utifrån den kunskap man har erkänns som en aktiv
deltagare i det terapeutiska beslutsfattandet och att den professionella är av åsikten att man
ska vara involverad i sin egen behandling. En respondent i studien beskriver ett exempel på
detta:

When I suggested that I wanted to stop medication for a while, he actually let me and he did
actually come across as if he were concerned about me hallucinating again and he wasn’t too
pushy about things . . . he warned me I may become delusional again, but he did not come
across as though he was trying to prevent me from doing it . . . he wanted me to be more
involved in my own health’ (Int.8, woman aged 23). (ibid., s 441).

Dessa teman kan man tolka som att det upplevs som positivt när brukaren och den
professionella går ifrån rollerna som hjälpare och hjälpt. Brukaren får möjlighet att hjälpa sig
själv tillsammans med den professionella. Den professionella är kvar som hjälpande och som
en aktiv part i relationen men är inte längre den enda aktiva parten och heller inte den enda
hjälpande. Brukarna i de olika studierna visar tydligt vikten i att få arbeta tillsammans med
den professionella mot ett gemensamt mål; ett arbete som brukaren är kapabel att delta i och
ett mål den får vara med och sätta upp.

Mer än en brukare

Ett tema som framkommer i de flesta studierna handlar om att brukarna på olika vis uttrycker
en uppskattning för att i relationen till professionella få bli behandlad som något mer än en
brukare, och att med olika innebörder få bli en person.
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Se hela personen

Tidefors och Olin (2011) visar hur det är viktigt att utöver att bli sedd som en person som
drabbats utav allvarliga psykiska problem och som lider utav denna, även bli sedd som en
vanlig person som lever ett vanligt liv, med hobbies, intressen, tankar och beteenden som går
utöver den diagnos man fått (ibid.). Möjligheten att få tala med en expert om sina problem,
men även om andra icke-relaterade och vardagliga saker som berör en är något som beskrivs
som betydelsefullt (Topor et al., 2006). Williams & Tufford (2012) beskriver hur den
professionella, genom att få samtala om vardagliga saker tillåter brukaren att vara en person
med ett liv som består inte bara av psykiska problem utan även av andra människor, intressen
och aktiviteter, och erkänner på så vis att brukaren precis som alla andra har ett behov av
sociala relationer i sitt liv. Relaterat till detta berättar en respondent i studien:

Listen, listen, listen to your clients and get to know them. Let them do the talking. Have an
open mind when you come across someone…don’t make presumptions or assumptions about a
person when it comes to education or experience in life. (ibid., s 197).

Priebe et al. (2005) talar även om hur det uppskattade fokusen på annat än medicin och
sjukdom från de professionellas sida även genom att göra annat, att ägna sig åt aktivitet som
exempelvis har med ett personligt intresse att göra, eller syftar till att bryta den sociala
isolation som ofta följer allvarliga psykiska problem (ibid.). Att professionella visar en
förståelse för vad som är viktigt för brukaren och intresserar sig för de erfarenheter och
kunskaper som den har, kan även det vara ett vis att som att visa att har ett intresse för
brukaren bortom diagnos och patienttitel (Schön et al. 2009). Tunner och Salzer (2006)
återkommer också till detta tema och beskriver hur brukarna i studien uttrycker en önskan om
att få förståelse och acceptans för vad och hur de är som personer. Denhov och Topor (2012)
belyser hur hjälpande professionella beskrivs som kapabla att förmedla att de ser brukaren
som en vanlig person och något mer än en brukare, och hur detta har att göra med att kontra
dåligt självförtroende, negativ självbild och skam inför och på grund utav att man är psykiskt
sjuk men även över faktumet att man behöver hjälp av utomstående för att klara sitt liv.

Ware et al. (2004) beskriver hur brukare i studien uttrycker en önskan om att få känna sig som
”någon”; att slippa bli stereotypiserad eller att reduceras till sin diagnos, där man vill att
professionella ska se att alla personer är olika, inte klumpa ihop en med andra brukare, bli
sedd som individ och inte dömas på grund utav den diagnos man fått. Gunnmo och Fatouros-
Bergman (2011) talar om en strävan efter att bygga upp en mer personlig relation till
vårdsystemet, och kopplar detta till ett behov av att bli sedd som en individ snarare än som en
brukare i mängden.

Borg och Kristiansen (2004) lyfter hur detta behov av att bli sedd som mer än en brukare
också har att göra med en önskan om att bli sedd som både frisk och sjuk. Vikten här ligger i
att kunna få bli sedd för den komplexitet som finns i alla människor, där man såväl vill ha
stöd och förståelse för det lidande man går igenom som att dela det goda och de hoppfulla
möjligheter som finns i brukarens liv (ibid.). Även brukare i studien av Mancini et al. (2005)
talar om vikten av att ha professionella som ser förbi ens diagnos och ser de möjligheter och
förmågor man har i livet.
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Känsla av samhörighet

Att bli sedd som mer än en brukare kan också innebära att kunna få känna att den
professionella lyssnar, bryr sig, är intresserad av en som person. Ens egna känslor, tankar och
personlighet blir viktiga för den professionella. Williams och Tufford (2012) beskriver
upplevelsen av en känsla av samhörighet med professionella är en viktig del i vad som
uppfattas som hjälpande. Ett uttryck för denna samhörighet kan vara omtanke som kan
upplevas exempelvis genom uppmuntran, förståelse, humor och respekt. En annan sådan sak
kan vara att känna att den professionella bryr sig genom att den tittar till en för att se att man
mår bra eller helt enkelt att bli förstådd (ibid.). I sin studie beskriver Williams och Mfoafo-
McCarthy (2006) hur det är betydelsefullt att få prata med en professionell som kan förmedla
empati, förstå vad man går igenom och har kunskap kring det. Att träffa en professionella som
visar förståelse och empati kan motverka känslor av isolering genom känslan av att äntligen
ha hittat någon som förstår (ibid.).

Här framkommer det centrala i att vara öppen och att lyssna på vad brukaren har att berätta.
Laugharne et al. (2011) belyser hur det upplevs som viktigt att professionella har en vilja att
lyssna på brukaren för att kunna bygga förtroende och tillit. Tidefors och Olin (2011) menar
att en viktig förutsättning för att professionella ska kunna vara medvetna om patientens
synpunkter är just att kunna lyssna och förstå dess berättelser (ibid.). Att den professionella
känner en och ens egna behov och att den utifrån det kan se när man behöver mer tid för att
känna sig bekväm att tala förtroende och utefter det anser det viktigt att ge tid att lyssna och
låta brukaren känna sig bekväm är något som lyfts fram som hjälpande i Topor & Denhovs
(2012) studie. I sin andra studie lyfter Denhov & Topor (2012) vikten av den professionella
som en god lyssnare. Här lyfter en av respondenterna i studien av att få känna att den
professionella lyssnar och förstår, och framförallt är intresserad av detsamma:

… that she actually remembered me and had thought about things. It felt so safe somehow;
most of all I could feel that my problems are so important that she thinks it’s important to
remember what I talk to her about so that she can help me move on. (ibid., s 421).

Här tillåts alltså brukaren att gå ur sin roll som just brukare, ur sin roll som sjuk,
diagnostiserad, reducerad i relationen till den professionella. Istället tillåts brukaren att bli en
person, en vanlig person som har intressen, en person med en framtid, en person som är värd
att lyssna på och förstå, en person med många dimensioner.

Den professionella rollen

I studierna kretsar en hel del även om olika sidor av den professionella, där dennes roll i
egenskap av professionell med utbildning, kunskaper, kompetenser, färdigheter står i centrum.
Hur den professionella förhåller sig till denne roll framstår som avgörande för hur brukaren
ser på den professionella och om den är till någon hjälp eller ej.

Att gå ur den professionella rollen

I många av studierna framstår just frånträdandet ur det som vanligtvis anses vara den
professionella rollen med dess begränsningar som något centralt för att uppleva att den
professionella är till hjälp. Williams och Tufford (2012) beskriver hur det upplevs som viktigt
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att få känna samhörighet med professionella kring saker som inte var baserat på deras
professionella roll utan istället kring deras delade förståelse utav varandra som personer med
personligheter, intressen och tankar som inte är kopplade direkt till att uppleva psykiska
problem eller att ge stöd och vård, vilket exempelvis kunde förmedlas genom humor (ibid.).
Detta visas även exempel på i studien av Laugharne et al. (2011), som beskriver hur det kan
vara av stor betydelse för byggandet av tillit och förtroende i relationen till professionella när
den professionella tillåter sig att berätta saker om sitt privatliv för brukaren:

I had to go to see her [consultant] once because I was upset because I felt pressured to get a
job and she said ‘It was the same thing for me when I moved to a village but it was the
opposite way round, I wanted to work and all the other mothers stayed at home’ and she got
slated in her village and carried on being a doctor (interview 9, woman aged 38) (ibid., s
498).

I Borg och Kristiansens (2004) studie framkommer att det ses som hjälpande när
professionella agerar utanför det som traditionellt skulle ses som den professionella rollen, i
relation till brukare. Exempel på detta agerande är småsaker som av brukarna upplever som
oväntat eller till och med överraskande, såsom att låna pengar när försörjningsstödet inte
kommit in på kontot, eller att ta emot en present från brukaren. Författarna tolkar detta som att
detta är något som får brukare att känna sig som en person, men också värdefull i relation till
den professionella. Man betyder något för någon annan vilket bjuder en sorts ömsesidighet
där man får tillfälle att själv ge (ibid.). Hjälpande professionella är de som gjort något mer än
vad som är standard på institutionen eller något annat än vad som är vanligt eller förväntat
utifrån tidigare erfarenheter, i relation ett stelbent följande av mönster, rutiner och regler som
beskrivs som negativt (Schön et al., 2009).

Topor och Denhov (2012) lyfter upp fler exempel på kontakt med professionella som kan
anses vara ett positivt utmanande av traditionella roller. Detta kan dels vara när de
professionella initierat kontakt utanför de formella ramarna till exempel på grund utav
omtanke om brukaren, som ett samtal eller ett vykort. Brukare kan också anse det positivt att
ha kontakt med professionella även efter att den formella kontakten brutits, vilket skapar en
ny kontext för relationen och därmed nya roller för dess parter. Att utmana dessa traditionella
roller och institutioner kan kopplas till att ge brukarna en känsla av att vara mer än en anonym
patient och att de båda parterna härigenom går från att vara begränsade av sina roller som
professionell och brukare nu istället är två individer i relation till varandra (ibid.). Topor et al.
(2006) talar om detta agerande som betydelsefullt på grund utav att brukaren kan se att den
professionella tar en risk genom att gå utanför regler och rutiner, och riskerar att få
konsekvenser för detta. Detta gör att den professionella blir en riktig person, relationen slutar
vara neutral då brukaren ofta blivit vald på personliga kriterier och därmed har relationen
blivit känslomässigt laddad. Makten förskjuts också i den mening att brukaren har i sin makt
att avslöja detta okonventionella agerande (ibid.).

Vänskapsliknande relationer

Relationer till professionella som beskrivs som hjälpande beskrivs i många studier som att de
liknar vänskapsrelationer. Borg & Kristiansen (2004) visar att vänskapsliknande relationer är
något som upplevs som hjälpande, där just det reciproka, att kunna ge och ta och att kunna
vara sig själv, beskrivs som det viktiga. Att göra något som är annorlunda eller mer än
förväntat beskrivs i Topor et al. (2006) som något som ofta kopplat till så kallade ”som om”-
vänskapsrelationer, som en respondent i studien beskriver:
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I asked him if I could have his phone number and if he wanted to be my contact person. He
thought I meant there at the hospital and so he said yes, but later I asked if we could keep on.
I didn’t know how he would get paid, but it’s worked out for 11 years. The community pays
him. We go to each other’s homes. Or else we go out and have a meal together, or go to the
movies or listen to music. It’s wonderful. We like the same music, or at least I’ve begun to like
his kind of music. Or we go sledding. That was a lot of fun. We’re like a family and I get to
have a mom-dad-baby family, although it’s not my real parent. (ibid., s 34).

Det är viktigt att se dessa vänskapliknande relationer för vad de är i brukarnas ögon. I studien
av Denhov och Topor (2012) talar deltagarna om relationen till hjälpande professionella som
att de liknat en vänskap. I detta är detta liknande av vikt, samtidigt som det som skiljer sig
från en vanlig vänskap lyfts fram; brukaren behöver inte oroa sig för den professionellas
problem, den professionella har tystnadsplikt och är inte personligt involverad i brukarens
sociala nätverk, den professionella har ett oändligt tålamod, att man kan lägga mer på en
professionells axlar än vad man kan göra med en vanlig vän (ibid.). Även i den andra studien
av samma författare (Topor & Denhov, 2012) lyfts detta vänskapsliknande förhållande fram
som hjälpande, samtidigt som det förstås som reciprokt och vänligt men fortfarande förstått
som ett professionellt möte. Brukarna i Borg och Kristiansens studie (2004) såg dessa
relationer just som ”som om” vänskapsrelationer, med en distinkt medvetenhet om skillnaden
mellan den relationen man har till den professionella, och den man har till sina vänner. Även i
studien av Topor et al. (2006) visar det sig att det är lätt för brukarna att skilja på hjälpande
relationer till professionella från de man har till vänner och familj.

Uppskattning för den professionella rollen

Det framkommer också hur den kompetens och kunskap som den professionella har kan vara
hjälpande. I ett antal studier framkommer detta som en uppskattning för att kunna ta del av de
professionellas teoretiska kompetens kring problematiken (Gunnmo & Fatouros-Bergman,
2011; Laugharne et al., 2011). I Borg och Kristiansens (2004) studie beskrivs hur hjälpande
professionella upplevs som vänner i den betydelsen att de är ”på brukarens sida”.
Professionella kan här använda sig utav sina professionella kompetenser eller sin
professionella roll i egenskap av yrkesaktiv för att hjälpa brukare med att utöva påtryckningar
på andra, samt även att motivera brukare att delta i behandling eller aktiviteter genom deras
kompetenta (och omsorgsfulla) åsikt att det är nödvändigt (ibid.). Även Denhov & Topor
(2012) beskriver hur denna kunskap kan användas i relationen för brukarens bästa. I Tidefors
och Olins (2011) beskrivs detta i relation till ett mentorskap. Att få information och kunskap
om sina egna problem sågs som en förutsättning för att själv kunna hantera livet (ibid.). I
studien av Williams & Mfoafo-McCarthy (2006) beskrivs hur brukare uppskattade att ha
inflytande över sin egen behandling, i relation till en stor tillit till de professionellas
kompetens. En respondent i studien berättar om en relation till en professionell:

He was authoritarian, maybe you think that’s not right, I don’t know. But he knew what was
right for me. He guided my life as he was very smart . . . I thought at that time I needed that,
because I am not the doctor, I am the patient. I know a lot about psychology and I know that I
am a sick person. I like a good doctor that can give me a lot of feedback. (Daniel, age 49,
diagnosed 31 years ago). (ibid., s 36).

Här är det alltså den professionellas roll i relationen till brukaren som står i fokus, dess
innebörd dess hjälpsamhet. Till stor del beskrivs en uppskattning för de gånger då
professionella går ur, förbi, utöver denna professionella roll, när de gör något extra för
brukarens skull. Den professionella blir en som bryr sig, som går utöver, som är som en vän,
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en person. Samtidigt är detta en vän och en person som innehar kunskaper och kompetenser
som kan hjälpa en. Den professionellas kunskaper blir en tillgång för brukaren, något den kan
ha nytta och användning för.

Makt i relationen - analys utifrån de teoretiska perspektiven

Kontrasten mellan hjälpande och icke-hjälpande

Utifrån Foucaults (1980) tankar kan relationen mellan brukare och professionell förstås som
en arena för maktrelationernas kapillära mekanismer och effekter, där interaktionen de två
parterna emellan genomsyras och påverkas utav makten. Makten finns således inte hos den
ene eller den andre i relationen utan är istället något som finns i relationen mellan dem. De
kontextuella, traditionella ramarna och utgångspunkterna för relationen kan vidare förstås som
ett exempel på hur maktens sanning institutionaliserats och professionaliserats, för att
funktionellt hålla samman den sociala kroppen. Mötet och relationen blir härmed också ett
möte mellan en vetenskaplig, sann diskurs i form av det som vanligtvis ses som den
professionella rollen med de teoretiska kunskaper om brukaren som kommer med den, och
mellan en diskvalificerad kunskap som står i kontrast till denna (jmf Foucault 1980).

I temana framträder en bild av att det anses hjälpande när professionella väljer att agera
utefter brukarens erfarenheter, upplevelser, åsikter och behov, där brukaren ses som kapabel
och värdig inflytande över relationen (Borg & Kristiansen, 2004; Gunnmo & Fatouros-
Bergman, 2011; Priebe et al., 2005; Schön et al., 2009; Tidefors & Olin, 2011; Tunner &
Salzer, 2006; Ware et al., 2004). Detta sätts i kontrast till något annat, något icke-hjälpande;
till att behandlas som sjuk och inkapabel (Topor & Denhov, 2012); till att endast ses utifrån
sin diagnos och brukarroll (Topor et al., 2006; Williams & Tufford, 2012); till paternalism
och tvång (Mancini et al., 2005); till att vara en i mängden (Gunnmo & Fatouros-Bergman,
2011).

Detta kontrasterande kan ses utifrån Foucault (1980) som att brukarnas egna erfarenheter,
upplevelser, åsikter och behov är exempel på de diskvalificerade, folkliga kunskaperna. Dessa
sätts här alltså i kontrast till något annat, något man kan tolka som uttryck för de vetenskapligt
sanna diskurserna, som de institutionaliserats och professionaliserats in i praktiken som möter
dessa brukare i relationen med professionella. Kontrasten kan här ses som kampen mellan
dessa två diskurser, där brukarna sätter sin egen kunskap och det de anser hjälpande i relation
till de enhälliga och vetenskapligt hierarkiska kunskaperna. Det hjälpande blir här att lyfta
dessa diskvalificerade kunskaper, och att snarare än att försöka foga in dem i den
vetenskapliga diskursen om vad man bör eller inte bör. Istället bör man låta dessa kunskaper
få ett erkännande, och en viktig ställning just i egenskap utav vad de är; brukarnas egna,
säkert ofta osammanhängande och naiva, kunskaper, som dock är kunskap som betyder något
och bör ha inflytande och motståndskraft i sig (jmf Foucault, 1980).

Utifrån ett empowermentperspektiv kan detta tolkas som en bild av det som skapar maktlöshet
i relation till den kontext inom vilken relationen mellan brukare och professionell finns, och
hur det som är hjälpande på olika vis handlar om att frångå detta. Förståelseramarna som finns
inom vård- och stödsystemen kretsar ofta kring diagnostiska beskrivningar av personers
problem, som talar om brister och oförmågor, och som lämnar begränsat utrymme för
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inflytande över sitt eget liv (jmf Holmqvist & Topor, 2011; Manning, 1998). Det hjälpande
kan här ses som förhållanden som olika vis gör att brukaren slipper anpassa sig till eller
begränsas av dessa förståelseramar, och genom denna relation istället få möjlighet att själv ta
kontroll över och möjlighet till att förändra sin egen situation och sitt liv (jmf Gutiérrez et al.,
1995; Manning, 1998).

Dessa kontraster kan vidare ur ett empowermentperspektiv ses som skillnaden mellan det som
anses hjälpande och det som inte anses hjälpande. Allt detta kan tolkas som en reaktion på de
förtryckande och uteslutande attityder som påverkar och drabbar personer med allvarliga
psykiska problem i relation till vård- och stödsystemet och samhället i stort, och en ovilja att
behöva förhålla sig till och agera efter en förklaringsmodell av sin egen person som baserar
sig på en förståelse av diagnoser och fokuserar på brister. Det hjälpande kan därför förstås
som att på olika vis frångå och utmana dessa attityder (jmf Manning, 1998).

Uppskattning för den professionella rollen

I empirin framkommer en del uppskattning för den professionellas kompetens, som kan
förstås som något som kan gynna en; en påläst professionell kan ge en instruktioner om vad
man bör göra (Williams & Mfoafo-McCarthy, 2006); de kan genom sin kompetenta åsikt
motivera att delta i behandlingar och aktiviteter (Borg & Kristiansen, 2004); de kan ge
kunskap och information om brukarens problem (Tidefors & Olin, 2011).

Detta kan man tolka utifrån tanken om att producerandet och reproducerandet av makten
genom sanningens och vetenskapens diskurser är något som vi alla förhåller oss till och är en
del av i relationer till varandra, och är därmed inget som finns hos den ene eller den andre av
parterna i denna relation. Samtidigt som den professionelle här reproducerar den
vetenskapliga diskursen genom sin ställning inom professionen och institutionen, så kan inte
brukaren ses som skild från reproducerande av denna sanning. Denna uppskattning för det
hjälpande i de professionellas teoretiska kompetens om brukarens egna liv och problem kan
ses just i ljuset av detta. Denna kunskap och kompetens syftar just till att berätta hur man kan
hjälpa personer med allvarliga psykiska problem, och hur denna problematik kan förstås. Den
sanning som ger oss sätt att tolka de förhållanden och den verklighet som omgärdar allvarliga
psykiska problem är något som färgar även brukaren själv och dess kunskaper, kring sig själv
(jmf Foucault, 1980).

En annan sorts relation

Utöver denna uppskattning för den professionella rollen och dess kunskaper framkommer
framförallt en uppskattning för något annat i empirin. Det som framställs som hjälpande
kretsar mycket kring att relationen och rollerna i den tillåts att bli något annat. Dessa
hjälpande relationer beskrivs bland annat som ömsesidiga samarbetsförhållanden, där
brukarens röst får komma till tals (Schön et al., 2009). I relation till detta framstår
frånträdandet från de traditionella rollerna som brukare och professionell som något centralt.
Det hjälpande ligger i att brukaren tillåts bli mer än den snäva beskrivning som vanligtvis
appliceras på henne, och istället tillåts att bli något mer; en kapabel och aktiv part (Borg &
Kristiansen, 2004); en vanlig person (Tidefors & Olin, 2011); en person med en framtid
(Mancini et al., 2005); en person som är värd att lyssna på (Denhov & Topor, 2012). Den
professionella i sin tur går ur yrkesrollens ramar och tillåter sig själv att bli en person
(Laugharne et al., 2011; Williams & Tufford, 2012) och att vara som en vän (Borg &
Kristiansen, 2004; Topor & Denhov, 2012). Genom denna sorts handlingar, kan den
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professionella verka hjälpande genom att brukaren ser hur man går utöver det som vanligtvis
ingår i den professionella rollen och relationen, vilket gör att brukaren känner sig viktig och
tillåter de båda parterna att bli personer i relation till varandra (Topor et al., 2006).

Det hjälpande ligger i att den professionella tillåter relationen att bli något annat, genom att
välja att se brukaren som något mer och att tillåta sig själv att bryta de organisatoriska
begränsningarna och på så vis anamma en ny personligare roll. Utifrån Foucault (1980) kan
man urskilja den professionellas egna, ”folkliga” och diskvalificerade kunskaper, och hur
dessa står i kontrast till de vetenskapligt sanna. Den professionella väljer att gå ifrån det
organisatoriska förnuftet kring vad som är hjälpande och väljer istället att agera efter vad den
själv anser vara gynnande för brukaren (jmf Foucault, 1980).

Detta kan tolkas som att det hjälpande ligger i ett frångående av den institutionaliserade och
professionaliserade sanningen om hur denna relation bör se ut, vilka roller dess parter bör ha,
och hur de bör förhålla sig till varandra. Att det hjälpande ligger i att frångå det som enligt
maktens logik är sant och rätt, bör utifrån denna förståelse också innebära ett frångående och
ett splittrande av den sociala verkligheten som ju sammanhålls av dessa maktens sanningar.
Om vi antar att det som vanligtvis ses som den professionella rollen tjänar en
sammanhållande funktion genom att producera en sanning om dess giltighet, kan man utifrån
denna nya kunskap fråga sig vad det innebär att ifrågasätta eller frångå den (jmf Foucault,
1980).

Ur ett empowermentperspektiv kan denna explicita uppskattning för frånträdandet och det
direkta överträdandet av det som allmänt anses vara inom ramarna eller reglerna, kan tolkas
som ett explicit uttryck för en kritisk reflektion jämtemot det sammanhang som vård- och
stödsystemet utgör, och hur det påverkar och på vissa sätt kanske snarare hämmar än att
gynnar individernas utveckling och förändring av sitt liv. Brukarna urskiljer faktumet att den
professionella gjort något den utifrån ramar och regler kanske inte borde ha gjort, att frångått
logiken i det system som den är en del av, och detta ses som positivt. Detta kan i sin tur ses i
ljuset av hur empowerment handlar inte bara om att ändra på inre strukturer som hämmar
individen utan också ändra yttre strukturer som tjänar samma destruktiva funktion (jmf
Parsons et al., 1998). Empowerment handlar inte om att acceptera och anpassa sig utefter
givna faktum kring problemen och dess verklighet utan att skapa förändring av desamma (jmf
Gutiérrez et al., 1995).

Ur ett empowermentperspektiv kan vi tolka det hjälpande som att det ligger i att båda parterna
tillåts vara innehavare av röster som är värda att lyssna på, när den professionella arbetar med
brukaren i ett samarbetsförhållande, som ifrågasätter traditionella begränsningar och låter
brukarens röst bli hörd och dess behov sedda. Den professionellas roll blir inte främst att
förmedla och agera utefter sin kompetens, utan att stötta individen i att själv nå sina mål, där
även brukarens erfarenheter och åsikter är med i definitionen av vad som är viktigt (jmf
Manning, 1998). Detta kan vidare tolkas som en uppskattning för hur denna relation ger
brukaren tillfälle att, på egen hand men med understöd av professionella, utveckla en ny bild
utav sig själv, utveckla en känsla av att saker och ting är meningsfulla och att man har en
förmåga att hantera sin situation. Att få bli en person som är värd att intressera sig för och
lyssna på, en person som får och kan vara en aktiv del i relationen med professionella, en
person som kan skapa en meningsfull relation med någon annan kan tolkas som ett sätt för
relationen med professionella att hjälpa med steg på vägen mot att nå självbestämmande och
självständighet. Genom att på detta vis få upp ögonen för detta nya sätt att se på saker och
därigenom kunna skapa en tro på sin egen förmåga, sitt egen värde och sin rösts giltighet kan
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man också nå möjligheten att faktiskt agera å sina egna vägnar (jmf Parsons et al., 1998; Ryan
et al. 2012).
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Diskussion
I detta avsnitt för jag en diskussion kring det som framkommit i studien. Avsnittet innehåller
även en diskussion kring hur jag valt och tillämpat metod, hur detta kan ha påverkat resultatet
samt hur ett alternativt tillvägagångssätt skulle ha påverkat resultatet. Till sist presenteras
några avslutande ord om framtida forskning.

Resultatdiskussion

Vad i relationen till professionella anser personer med allvarliga psykiska problem själva vara
hjälpande? I denna översikt har ett antal teman framställts, teman som till stor del kretsar
kring en central punkt, nämligen en förändring av rollerna i relationen. Istället för att vara en
relation mellan en sjuk, inkapabel, passiv brukare och en kompetent, auktoritär och aktiv
professionell, anses det hjälpande när relationen blir en mellan två personer som utifrån sina
respektive kunskapsbaser tillåts mötas i relationen och gemensamt arbeta för att brukaren ska
nå sina egenprioriterade mål. Brukaren blir här betydelsefull då den professionella ger
närvarande tid, låter brukaren vara en aktiv del i en samarbetsrelation, låter brukaren vara
något mer än sin diagnos och någon som är värd att bryta regler för.

Ur ljuset av Foucaults (1980) tankar kan vi tolka detta som att maktens effekter blir synliga i
hur utsagorna om det hjälpande förhåller sig till den professionella, teoretiska diskursen och
hur de genom sin institutionaliserade status tillåts förklara inte bara brukarens problem men
också hur man kan hjälpa brukaren att bli av med dem. Dessa utsagor behandlar i hög
utsträckning denna kunskap i kontrast till den kunskap som finns hos brukarna själva och hos
regelbrytande professionella.

I mötet mellan dessa olika kunskapsbaser beskrivs den professionaliserade kunskapen såväl
som icke-hjälpande och diskvalificerande, och som hjälpande. Detta kan tolkas som att
kopplingen inte kan göras enkelriktat, istället är båda parterna en del av maktens effekter som
utgörs av den vetenskapliga giltigheten i dessa kunskaper om diagnos och behandling, såväl
som av ”folkets kunskap” som säger något annat. Att härleda sitt eget eller någon annans
problem till vetenskapliga kunskaper kan upplevas som diskvalificerande och negativt,
samtidigt som det kan upplevas bekvämt och positivt. Att få sin egen kunskap diskvalificerad
är dock något som genomgående framkommer som negativt, och att den professionella också
ska ta hänsyn till brukarens erfarenheter och kunskaper är centralt.

Om slutsatsen är att det som upplevs som positivt, viktigt, hjälpande i relationen till
professionella är att de professionella agerar, tänker, och handlar på ett sätt som vi vanligtvis
skulle anse som utanför den professionella rollen, utanför det vi byggt systemet för att vara
det som hjälper, vad gör vi då med den kunskapen? Svaret på detta är inte enkelt och heller
ingenting jag kan göra anspråk på att besvara här. Min tolkning av detta är dock att vi inte bör
blunda för denna kunskap, och att med hänvisning till vetenskaplighet anse den inte relevant
eller att bortse från den i strävan efter att ha en total kunskap om något som vi inte
nödvändigtvis kan nå en total kunskap om. Om vårt mål är att hjälpa brukaren, bör vi
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rimligtvis kunna vara öppna för vad denne själv anser vara hjälpande på vägen mot det som
den själv vill uppnå, och för de professionella som utifrån sin egen kunskapsram gör
bedömningar för att uppnå detta.

Att det hjälpande ligger i att förflytta dessa roller, att skapa en mer jämlik relation och tillåta
brukaren ta en aktiv del av sin behandling och dela beslut, kan ur ett empowermentperspektiv
ses som ett direkt exempel på ett förskjutande av makt i relationen och hur detta är positivt för
individer. Utifrån detta kan vi svara på frågan om vad i relationen till professionella som
personer med allvarliga psykiska problem anser vara hjälpande genom att hänvisa till
faktumet att det inte handlar och heller inte bör handla om att hitta ett enhälligt svar som
innebär att peka på en särskild metod eller en särskild lösning för det symtomet eller det
problemet. Istället handlar det hjälpande om att ifrågasätta vad själva behovet av hjälp består
i, vad brukaren själv upplever att den behöver för att bli hjälpt. Att hjälpa är inte
nödvändigtvis att gå efter en mall eller metod, att hjälpa är att vara öppen för vad som kan
vara hjälpande och låta brukaren ha inflytande över sin egen situation.

Det hjälpande kan härmed förstås som mötet mellan parterna i relationen och deras respektive
kunskapsbaser. Utifrån det som framkommit bör en hjälpande relation bör inte förstås som en
mellan hjälpare och hjälpt, utan snarare som en relation där de två parterna gemensamt kan
bidra för att skapa en positiv utveckling för brukaren. Det är inte kunskaperna hos den ena
eller den andra i relationen som kan vara hjälpande för brukaren, utan snarare genom öppen
konfrontation mellan dessa kunskaper som något hjälpande kan uppstå.

Metodologiska begränsningar

Utifrån en förståelse av att det fanns ett behov av att skapa en översiktlig bild av kunskapen
som finns på området har kunskapsöversikt valts som metod. Denna översikt är av narrativt
slag, och trots den systematiska ansats jag haft under framtagandet av empirin kan jag inte
göra anspråk på att ha gjort en heltäckande översikt över kunskapen på området.
Begränsningar i sökningarna har gjort att risken för att relevanta studier förbisetts är
prevalent. Detta handlar dels om sökstrategin, där fler söktermer i ett större antal databaser
kunde ha inneburit att fler studier inkluderats. Att terminologin inom området är relativt vag
gör att operationaliseringen kan vara en begränsning, och att en annorlunda operationalisering
skulle ha inneburit en annorlunda eller mer omfattande empiri. Vidare har databassökningarna
bara skett på engelska, vilket kan göra att jag missat studier på skandinaviska, och övriga
språk. Trots detta har dock nästan hälften av studierna sitt ursprung i Norden, vilket kan ses
som en implikation på att översikten omfattar studier även från dessa länder, trots
begränsningen i sökningsförfarandena.

Vidare påverkar behandling och analys av datan studiens resultat. Här har jag i högsta möjliga
mån förhållit mig kritisk till hur min egen ställning påverkar, för att undvika att viktig mening
eller innehåll förenklas eller förbises. Samma sak gäller kring översättningar från engelska.
Skillnader i ansats och förutsättningar mellan de studier, gällande saker som ursprungsland
och metodologi, ger kontextuella olikheter mellan studierna. Den tematiserande analysen har
dock presenterats på ett vis som överbrygger dessa skillnader, något som kan göra att den
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kontextuella förståelsen förbises. Utifrån studiens syfte och faktumet att temana förekom i en
stor andel av studierna trots skillnader, har jag ansett det relevant att göra på detta vis.
Därutöver har jag försökt att lyfta fram temana på ett varierat vis som ger en bred bild av dess
innebörd i de olika studierna, samt presentera alla studier i resultatdelen för att ge läsaren en
grundläggande förståelse för studiernas likheter och skillnader.

Förslag till framtida forskning

Utifrån det som framkommit i denna översiktsstudie anser jag det relevant och intressant att
se vidare på hur makten i relationen till professionella i förhållande till de ramar som omger
den, såväl institutionella som diskursiva.

Utifrån att de förklaringsmodeller som omgärdar allvarliga psykiska problem och den
professionella relationen framkommer så tydligt i denna studie, skulle det kunna vara
intressant att på ett mer explicit vis undersöka hur brukare förhåller sig till de
professionaliserade diskurserna och hur de förklarar deras problematik. Detta med
utgångspunkt i det dubbla faktumet att de upplevs som begränsande samtidigt som de erbjuder
en teoretisk förståelse som man har respekt för. Till vilken grad upplevs tankar om diagnoser,
funktionshinder och organisatoriska ramar som begränsande av individens möjlighet till ett
självständigt liv, och till vilken grad är upplevs de som bekväma, säkra och tillförlitliga
förklaringsmodeller för hur varför man mår som man mår, och hur man kan få må bättre?
Vidare kan man fråga sig hur brukare ser på förhållandet eller till och med motsägelsen
häremellan, och hur det kan förklaras. Utöver det kunde det också vara intressant att se till
den andra sidan av denna relation, hur de professionella förhåller sig till dessa
institutionaliserade förklaringsmodeller, den makt som kommer med dem och vidare hur man
ser på detta i förhållande till den kunskap som säger att man kanske borde göra på ett vis som
går emot dessa.
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2 Title/Abstract ”working alliance” OR ”therapeutic relation*” OR
”helping relation*” OR alliance OR ”helping alliance”
OR ”professional relation*” OR ”client relation*” OR
“therapeutic alliance”

5023

3 1 AND 2 182
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Systematisk sökning i ProQuest* 2012-11-30

Söknr. Avgränsning Söktermer Peer-reviewed

1 Titel ”severe mental illness” OR psychosis OR
schizophrenia

55356

2 Abstract ”severe mental illness” OR psychosis OR
schizophrenia

92157

3 1 OR 2 101175

4 Abstract ”working alliance” OR ”therapeutic relation*” OR
”helping relation*” OR alliance OR ”helping alliance”
OR ”professional relation*” OR ”client relation*” OR
“therapeutic alliance”

29851

5 Subject heading
(all)

”working alliance” OR ”therapeutic relation*” OR
”helping relation*” OR alliance OR ”helping alliance”
OR ”professional relation*” OR ”client relation*” OR
“therapeutic alliance”

20691

6 5 OR 6 41894

7 3 AND 6 652
*Söker 19 databaser simultant;
Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, COS Scholar
Universe, ERIC, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), International Index to Performing Arts Full Text,
Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), Meteorological & Geoastrophysical Abstracts, PAIS International,
PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress, ProQuest Dissertations & Theses A&I, PsycARTICLES,
PsycBOOKS, PsycCRITIQUES, PsycINFO, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, The Vogue Archive


