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Abstract

Empathy is the ability to understand another person's subjective condition, including emotions. De-

pending on culture, emotions are expressed differently, hence there might occur difficulties for one 

person to understand emotions in another if they belong to different cultures. This study explores 

how depression is described in western psychiatry, compared to alternative cultural forms of similar

conditions. Building on how the understanding of the client's emotions is shaped in the psychiatric 

meeting, the limit of empathy is discussed as well as what might influence the understanding of an-

other person's emotions.

Two limits of empathy are revealed, both depending on differences in the individuals relation to the 

surrounding world. The first limit is found in differences between emotions, the second limit is re-

lated to differences in experience due to when they are based in either emotional or cognitive con-

ceptions. The conclusion of this study is that the scientific thinking and the cognitively based under-

standing of emotions changes the comprehension of them – from being interpreted as a way to re-

late to the world to being interpreted more as characteristics within the individual. Consequently, 

the possibility to empathetically understand the other's emotions diminishes.
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I både antropologin och psykiatrin är det personliga mötet mellan två personer centralt. I mötet med

den andra finns en strävan till att förstå dennes tankar och upplevelser. Det är vanligt att den man 

möter till något avseende skiljer sig från en själv, antingen det handlar om  psykiska funktioner eller

utifrån kulturella aspekter. Det går att se likheter i Herlofson beskrivning av psykiatrin med 

antropologers beskrivningar av sina fältarbeten.

Den professionella psykiatriska intervjun kan med fördel ses som ett möte mellan patientens 

berättelse och intervjuarens sakkunskap. Det är också ett möte mellan två subjekt, två olika 

individer, personen patienten som förmedlar sin berättelse och personen intervjuaren som tar

emot berättelsen och relaterar den till sin sakkunskap (Herlofson 2009:94, kursiverat i 

original)

Under mina möten genom åren med patienter från olika länder har det fascinerat mig hur känslor 

kan uttryckas på skilda sätt. En av svårigheterna i det psykiatriska arbetet är att bedöma patienters 

känslomässiga upplevelser. Något som kan vara extra svårt då man träffar en patient med en annan 

kulturell bakgrund än den ”västerländska”, och behöver ta hänsyn till att känslor varierar mellan 

olika kulturer. Inom antropologin och psykologin är det känt det finns kulturella skillnader både i 

vilka känslor personer upplever, samt hur dessa tar sig uttryck (Mesquita & Walker 2003).

Empati är förmågan att förstå en annan person upplevelser och känslor, och det är i mötet med den 

andra som möjligheten till empati kan skapas. Trots att känslor är individers subjektiva upplevelser 

kan man genom empatin förstå hur den man möter mår och vilka känslor denna person har. Genom 

att använda sina egna erfarenheter och upplevelser, kan den andra personens berättelse och 

handlingar få resonans inom en själv och därmed skapa förståelse för den andras känslor. Vid mötet 

med en person från en annan kultur kan känslor visas på sätt man inte är van med. Hur kan i sådana 

fall veta vad den andra personen känner? Är det möjligt att använda sin empati för att förstå den 

andra, eller kommer det finns en gräns där den andras erfarenheter skiljer sig så pass mycket att 

man ej längre kan använda sig själv för att förstå den andra? 

Syfte

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka empati, och hur man förstår en annan individs 

känslor. Fokus för uppsatsen kommer vara hur man i psykiatrin skapar förståelse och bedömer 

känslor hos en person med en annan kulturell bakgrund än den västerländska. Kirmayer (2008) 

menar att det finns en gräns för att empatiskt förstå den kulturellt annorlunda patienten, men att 

psykiatrins teoretiska kunskap kan utöka förståelsen för den andra, och därmed möjliggöra empati 
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där man annars inte har tillgång till denna. Uppsatsen kommer diskutera om den västerländska 

kunskapen om emotioner kan förskjuta gränsen för förståelse av känslor i mötet med personer med 

en annan kulturell bakgrund.

Uppsatsen kommer att närmare utforska:

1. Finns det en gräns för empati och möjligheten att förstå känslor hos den kulturellt 

annorlunda personen, och i sådant fall var går denna gräns?

2. Hur påverkar den västerländska kunskapen om emotioner gränsen för att förstå känslor i 

mötet med den kulturellt annorlunda personen?

Studie och metod

Genom att studera en specifik typ av känsla, i detta fall nedstämdhet och depression, är meningen 

att undersöka hur förståelsen för emotioner skapas inom den västerländska psykiatrin. Genom 

läsning av böcker i psykiatri, se bilaga 1, så görs en analys av nedstämdhet som ett psykiatriskt 

symptom. Litteraturen är dels läroböcker i psykiatri samt texter som är specifikt inriktade på 

psykiatrisk bedömning. Nedstämdhet jämförs med två liknande kulturella uttryck, den medicinska 

diagnosen neurasthenia samt emotionen liget. För att jämföra de olika uttrycken av nedstämdhet 

kommer dessa analyseras genom Robert Levys teori om emotioner, i förhoppning om att hitta 

gemensamma nivåer inom vilka de olika emotionella uttrycken kan jämföras mot varandra.

 

Jämförelserna diskuteras sedan utifrån hur förståelse och bedömning av patientens känslor sker i det

psykiatriska mötet, vilket sker med hjälp av Unni Wikans teori om resonance. Diskussionen 

kommer sedan grundas på jämförelserna mellan de olika formerna av nedstämdhet i relation till hur 

kunskap om den andras känslor skapas i psykiatrisk bedömning.

Antropologiska teorier om emotioner

Affekter, emotioner, känslor och passioner1 är begrepp som alla försöker beskriva ett visst typ av 

tillstånd hos individer, vilket innebär att man ”känner något” eller att man intar ett specifikt typ av 

förhållningssätt mot omvärlden. Beatty (2005) menar att antropologiska studier av emotioner i stora

drag kan uppdelas i två riktningar. Dels utifrån ett kulturrelativistiskt angreppssätt som studerar hur 

känslor uttrycks genom språket och i sociala relationer. Känslor har i detta avseende studerats 

1 I litteraturen saknas det enhetlig definition av vad de olika begreppen för känslor betyder. Vad gäller denna uppsats så 
kommer begreppen känslor, emotioner, emotionella tillstånd användas omväxlande med samma betydelse, detta i syfte 
för att öka läsvänligheten Feeling, emotion och emotional form används med specifik mening utifrån Roberts Levys 
teorier, och är då kursiverade i texten.
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utifrån hur de påverkar och strukturer relationer mellan individen och de sociala händelser som hen 

ingår i. Emotioner har främst förklarats genom sin sociala kontext, och varit möjliga att få kunskap 

om utifrån hur personer agerar i relation till varandra. Den andra riktningen i antropologin utgår 

från individens subjektiva upplevelser av att ”känna en känsla”, och den grundläggande biologiska 

och psykologiska likhet som människor delar med varandra oberoende av kulturella skillnader. 

Känslor är i detta perspektiv en universellt mänsklig förmåga, men skiljer sig mellan olika kulturer i

de tolkningar och uttryck genom vilka känslor tar sin form.

Under de senaste tjugo åren har det inom antropologin utvecklats flera teorier som inkluderar 

emotioner på ett sätt som överbryggar splittringen mellan känslor som universellt mänskliga 

alternativt kulturellt konstruerade. Begrepp som subjektivitet, embodiment, reflexitivitet innehåller 

alla olika aspekter av emotioner som en del av teorierna (Beatty 2013). Luhrmann (2006), i sitt 

försök att beskriva känslors betydelse för subjektiviteten, utgår från psykologisk forskning om 

emotioner. Där har Luhrmann funnit att känslor kan uppdelas i sex komponenter: känsla (feeling), 

fysiologiskt tillstånd, ansiktsuttryck, emotionella uttryck (display rules), tolkning av sin situation, 

samt hur emotioner representeras i språket. Genom att betrakta emotioners beståndsdelar kan 

Luhrmann på detta sätt förena de sociala och biologiska synsätten. Trots att dessa faktorer 

tillsammans utgör emotioner innebär det ej att samtidig närvaro av dessa komponenter skapar en 

upplevelse av känslomässig karaktär.2  Något som Luhrmann själv beskriver: ”[t]he point of 

delineating each of these six factors is that all of them are present in the experience of an emotion, 

and yet none of them determine that emotional experience”. (Luhrmann 2006:365)

Robert Levys teori om emotioner

För att förstå hur olika aspekter av emotioner tillsammans kan bilda en känslomässig upplevelse 

kommer Robert Levys teori om emotioner att användas i uppsatsen. Levy är en av föregångarna i 

den psykologiska antropologin, vilken är intresserad av hur personer upplever sin värld, inklusive 

deras känslomässiga erfarenheter. Från sitt fältarbete på 60-talet i Tahiti upptäckte Levy en skillnad 

i att vissa typer av erfarenheter uttrycktes kulturellt och hade ett språkligt koncept, medan andra 

erfarenheter icke benämndes och därmed saknade en språklig förståelseform. Senare utvecklade 

2 Jag tycker man som antropolog bör vara för försiktig att använda psykologin till reducera mänskliga upplevelser 
eller tillstånd i olika komponenter, då de i praktiken bildar en enhetlig form genom vilken man förstår och relaterar 
till världen. De olika komponenterna kan ses mer som allmänmänskliga egenskaper och ej i sig  ”vad det innebär att 
känna något”.  De olika komponenterna säger dessvärre väldigt lite om vilka fysiologiska reaktioner eller kognitiva 
föreställningar som är av emotionell art respektive ej. Genom att använda Levys teori önskar jag visa att det som gör
en erfarenhet till en emotionell upplevelse är hur dessa komponenter är relaterade till varandra. I uppsatsen använder
jag mig av en reducering av emotioner till dess olika komponenter men detta i metodologiskt syfte för att hitta 
jämförelsenivåer där olika typer av tillstånd och förhållningssätt kan jämföras med varandra, men utifrån bibehållen 
mening om att emotioner är en specifik typ av upplevelse där relationen mellan delarna är det centrala och ej 
komponenterna i sig.
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Levy dessa tankar för att skapa en teori om känslor, i vilken han uppdelade känslomässiga 

erfarenheter i feelings respektive emotions (Throope, 2005).

Feeling

Utgångspunkten för Levy (1982, 1984) är att individer befinner sig i relation till sin omgivning, och

genom sina fysiska sinnen (ex. syn, känsel eller hörsel) får man information från den egna kroppen 

eller från omgivningen. Våra sinnen gör det möjligt att uppleva omvärlden utan att vi behöver vara 

uppmärksam på de fysiologiska processerna som möjliggör detta. Vi kan exempelvis se en film utan

att behöva vara medveten om vår kropp eller de sinnen som möjliggör för oss att se filmen. 

Uppmärksamheten är istället riktad mot omvärlden utan att vi behöver vara medveten om oss själva.

När man däremot riktar uppmärksamheten mot sinnesupplevelserna i sig, uppstår en typ av 

medveten om den egna kroppen. Det är dessa kroppsupplevelser som Levy (1984) benämner som 

feeling, vilket är när kroppens fysiologiska processer som vi annars inte är medvetna om, kommer 

uppmärksammas och därmed ge oss information om vår kropp och vårt fysiska tillstånd. Detta  är 

en upplevelse som är av typen ”kroppslig förnimmelse” (ex. obehag i magen, svårt att andas, smärta

i armen eller kraftlöshet i benen). Dessa kan i olika grad befinna sig mellan en vag och odefinierad 

fysisk upplevelse till en mer definierad och konceptualiserad känsla.

Emotion

Alla mänskliga situationer innehåller både en komponent av fysiskt tillstånd hos individen såväl 

som en relation till omvärlden. I sociala situationer kan individer i olika grad vara medvetna om sitt 

fysiska tillstånd, från att vara omedveten om kroppen till att ha en fysisk känsla, feeling. Emotions 

liknar feelings i och med att de innehåller en medvetenhet om den egna kroppen, men den 

inkluderar även individens relation gentemot personer eller objekt i sin sociala omgivningen. Detta 

innebär att medvetenheten om de egna kroppsliga symptomen kommer stå i direkt relation till den 

sociala situationen. Emotioner bildar på detta sätt en specifik form av upplevelse, en medvetenhet 

om hur den egna personen befinner sig i relation till sin sociala situation (Levy 1984).

The emotions are feelings that are connected with an external relationship of the self, of 'I'. 

And this self in humans, and social animals is intimately constructed out of group processes 

and interpersonal relationship. (Levy 1984:221)

 

Skillnaden mellan feeling och emotion märks bland annat språkligt genom att feeling relaterar till 

delar av den egna kroppen: ”min mage pirrar”, ”jag har svårt att andas”; emotions däremot beskriver

personen i relation till sin omgivning:  ”jag är nervös inför”, ”jag är arg på”.
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Emotional form3

Genom att kroppsliga tillstånd kopplas samman med vissa typer av situationer kommer det över tid 

att skapas en inlärning hos individen där specifika känslor bildar ett förhållningssätt för individen 

att relatera till sin omgivning. Dessa kan i varierande grad vara medvetna och konceptualiserade. 

Genom att människor tolkar och beskriver sina erfarenheter så kommer även begrepp och 

tankesystem skapas för emotionella upplevelser4 (Levy 1982).

Emotioner med en hög grad av konceptualisering har en uttalat kulturell form och förståelse, och är 

ofta väl språkligt beskriva inom den aktuella kulturen. Det finns ofta flera olika begrepp för känslan

vilket skapar underkategorier, och därmed finns olika varianter av känslan. I kulturer där specifika 

känslor har en tydlig medveten form finns även förväntningar på hur personer bör reagera i 

situationer som är relaterade till den specifika känslan. Emotioner som inom kulturer ej är beskriva 

och därmed saknar begrepp kommer inte att uppmärksammas, eller kommer sakna former för att 

uttryckas och kommuniceras mellan individer.  Avsaknad av emotionella begrepp för vissa typer av 

emotions kommer göra att dessa känslor är på en pre-kognitiv nivå, dvs ej är medvetna, utan är mer 

som ett reaktionsmönster på situationer (Throope, 2005).

Förståelse av den kulturellt annorlunda personens känslor

Resonance

Unni Wikan beskriver i sin text Beyond the Words: The Power of Resonance (1992) hur hennes 

erfarenhet från fältarbete i skilda länder fått henne att reflektera över hur förståelse skapas mellan 

människor. Wikan framhäver vikten av att ”lyssna inåt” till de egna upplevelser som skapas under 

mötet med den andra, genom detta kan man bilda en relation till den man möter inom vilken empati 

kan få möjlighet att verka. Detta i kontrats till mycket av antropologin som ofta fokuserat på att 

intellektuellt förstå och tolka den andra. Wikan benämner sitt förhållningssätt som resonance, vars 

essens är att man intar en position till den andra, där man låter den man möter får möjlighet att ta 

plats inom sig själv. Detta för att skapa resonans mellan de egna och den andras erfarenheter.

3  Levy (1982, 1984) benämner emotions som hyper- eller hypocognitive beroende på om de är kognitivt och språkligt
konceptualiserade i den aktuella kulturen. För att underlätta läsningen av uppsatsen kommer de emotions som Levy 
beskriver som hypercognitive benämnas som emotional form, eftersom att det är typer av känslor som har en 
medveten och kulturellt uttalad form för hur den egna personen (som kroppslig varelse) upplever och förhåller sig 
till sin sociala situation.

4 Genom språket blir ord som arg, glad eller ledsen en meningsform för hur kroppsupplevelser är relaterade till sociala
händelser. De emotionella begreppen binder samman jaget med omgivningen till en form inom vilken individen kan 
reagera och agera i relation till sin sociala miljö. Emotionella ord kan även ha en reciprok verkan genom att dess 
mening kan omforma personers kroppsupplevelser eller tolkning av sin sociala situation. Kultur och inlärning 
påverkar hur kroppsliga upplevelser relateras till förståelse av sociala situationer; och hur vi genom orden skapar 
förståelse och kommunicerar våra känslomässiga tillstånd  (Levy 1984).
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Resonance thus demands something of both parties to communication /.../: an effort at 

feeling-thought; a willingness to engage with another world, life, or idea; an ability to use 

one's experience /…/ to try to grasp, or convey, meanings that reside neither in words, 

"facts," nor text but are evoked in the meeting of one experiencing subject with another. 

(Wikan 1992:463)

För att skapa resonance behöver man först finna en plats inom sig själv där den andra kan få ta 

plats, där erfarenheter som människor har gemensamt blir möjliga att dela med varandra. Att förstå 

och dela erfarenheter handlar om att bejaka likheterna mellan varandra och låta dessa få förståelse i 

de egna känslorna. En förståelse som däremot inte utgår från en känslomässig relation till den andra

riskerar skapa en intellektuell (kognitiv) förståelse som saknar relevans för den andras upplevelser. 

Detta innebär att förståelse, enligt Wikan (1992), för den andra innebär att man ”går bakom orden”, 

dvs ej fokusera på innehållet i det som sägs utan främst utgår från den betydelse och intention som 

orden uttalas med.

Risken som Wikan nämner med resonance är att veta om det sammanhang man förstår den andra 

utifrån även stämmer för den andra, alternativt om det riskerar att skapa en ”falsk resonans” 

(1992:471). Frågan är hur man vet att det man själv känner och upplever även är sant för den andra?

Något som kan vara extra problematiskt när man befinner sig i olika position eller har skilda motiv 

för mötet, något som är vanligt i både antropologin och psykiatrin. Wikans svar på detta ligger i 

fältarbetets metod, att dela erfarenhet med den andra på en daglig basis, för att så mycket som 

möjligt öka möjligheten till förståelse. Frågan kvarstår inom psykiatrin där mötet ofta kan vara 

mellan 20 till 60 minuter, och där en 'falsk resonans' ibland kan få stora konsekvenser för patienten.

Förståelse av den psykiatriska patienten

Psykiatrin är den del av sjukvården som behandlar psykiska störningar och sjukdomar. När en 

patient söker psykiatrisk vård görs inledningsvis en undersökning och bedömning av personens 

psykiska tillstånd. Psykiatrin skiljer sig från den övrig medicinska vården eftersom psykiska 

sjukdomar ofta saknar kända fysiologiska orsaker. Detta innebär att bedömning av patienten till 

största del baseras på den information läkaren får i mötet med sin patient (McIntyre, Norton & 

McIntyre 2017).

Under psykiatrins framväxt som en medicinsk vetenskap har formen och innehållet i den psykiska 

undersökningen utvecklats och definierats. I alla bedömningar ingår någon form av undersökning 
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av patientens psykiska funktioner. Detta är en strukturerad form av intervju som syftar till att 

kartlägga samtliga viktiga områden av patientens psykiska tillstånd.5  (McIntyre, Norton & McIntyre

2017). Den psykiatriska undersökningen har visat sig ha svårigheter vid bedömning av patienter 

med en annan kulturell bakgrund än den ”västerländska”. Under senaste åren har man försökt 

förbättra detta genom att ta hänsyn till kulturella faktorer, vilket påverkar både hur psykiska 

symptom uttrycks eller när de ses som avvikande (Daniel & Gurczynski 2010).

En av svårigheterna vid bedömning av patienter med annan kulturell bakgrund, är att förstå 

erfarenheter och upplevelser som skiljer sig från läkarens egna erfarenheter. Detta kan vara extrema 

händelser som ex trauma och tortyr, eller annorlunda former av mental konstitution och tänkande 

vilket är vanligt vid psykiska sjukdomar. Skillnad i kulturell bakgrund, inklusive andra typer av 

erfarenheter och sätt att förhålla sig till världen, kan också utgöra en sådan svårighet i att förstå 

patientens psykiska upplevelser (Kirmayer, 2008).

Empati, att relatera sina egna erfarenheter till patientens liv och sociala situation, är ett sätt för 

läkaren att förstå patientens upplevelser och beteenden. Kirmayer (2008) menar att det finnas en 

gräns där empatin inte längre är möjlig för att förstå den andra personens upplevelsevärld. Detta kan

vara pga kulturella skillnader eller vid annorlunda psykologiskt fungerande, ex. schizofreni. I dessa 

fall kan de egna erfarenheterna eller sättet att tänka på ej fungera som modell för att förstå den 

andra. Kirmayer beskriver patienter vars upplevelser man ej genom empatin kan förstå som 

”radikalt annorlunda”,6 men att teorier och kunskap om psykologiska störningar i dessa fall kan 

utöka möjligheten att förstå den ´annorlunda´ patienten.

5 Detta är mer känt under det engelska begreppet ”mental status examination”, vilket inkluderar områden som bl.a. 
patientens känslotillstånd, beteende, utseende, tankar, kognition, tal och språk. Mental status examination grundar sig 
både på patientens subjektiva beskrivelse av sitt tillstånd, samt på de verbala och icke-verbala beteenden som läkaren 
observerar under intervjun.
6 Den radikalt annorlunda (”radical otherness” eller ”alterity”) definierar Kirmayer (2008) som en person vars 
upplevelsevärld är så pass annorlunda att det inte är direkt möjligt att empatiskt förstå den andra personen. Detta kan ex.
bero på kulturella eller psykopatologiska faktorer, där det finns erfarenheter eller psykisk konstitution som avviker så 
mycket att det ej är möjligt att nå förståelse för detta genom sina egna erfarenheter eller mentala föreställningsförmåga. 
Enligt Wikan skulle detta motsvaras med att man ej kan skapa resonance med den andra, alternativt att man har ”falsk 
resonance” till den andra.
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Nedstämdhetens variationer

Nedstämdhet och depression i västerländsk psykiatrin

Ett kortfattad beskrivning av en patient i psykiatrin skulle kunna se ut så här: ”In the emergency 

room, he was noted to have depressed mood, a hopelessness attitude, weakness, significant weight 

loss, psychomotor retardation, and was described as appearing 'depleted'”. (McIntyre, Norton & 

McIntyre 2017:949)

Vad är det i patientens beteende och uttryck som gör att läkaren uppfattar honom som nedstämd? I 

exemplet ovan är det läkarens observation av patienten som beskrivs. Men det kan även vara att 

patienten beskriver sina känslor i ord, eller berättar om sin livssituation och framtidsplaner på ett 

sådant sätt som gör att läkaren kan uppfatta att patienten är nedstämd eller deprimerad. Patienter 

som har förmåga att beskriva sina känslor kan göra detta genom att säga att de mår dåligt, ”känner 

sig nere” eller att ”allt är hopplöst” (Daniel & Gurczynski 2010). Detta visar på att det finns en 

medveten emotionell förståelseform av nedstämdhet som kan kommuniceras mellan patient och 

läkare.

Nedstämdhet som ett psykiatriskt symptom

Nedstämdhet benämns i den psykiatriska litteraturen som dysfori (dysphoric mood), och är vanligt 

hos psykiatriska patienter. Det ingår som ett symptom i flera olika diagnoser, ex. depression och 

bipolär sjukdom är nedstämdhet en central del av diagnosen (Trzepacz & Baker 1993). Trots att 

nedstämdhet är ett viktigt symptom inom psykiatrin är det ofta väldigt knapphändigt beskrivet i de 

flesta texter som jag läst om den psykiatriska undersökningen. Ofta refererar man till andra ord med

samma betydelse (ex. ledsen eller deprimerad), alternativt hänvisar man till de olika diagnoser där 

symptomet ingår:

Dysphoric mood is sad and depressed. It is one of the most common moods in patients 

referred for an MSE [mental status examination] and the hallmark feature of depressive 

disorders. /.../ it also occurs with many other psychiatric disturbances, including bipolar 

disorders, psychosis, anxiety disorders, personality disorders, and substance induced states. 

Many patients with medical problems have dysphoric mood as a direct effect of or reaction 

to their condition. In addition, sadness and grief are a normal response to substantial loss or 

trauma. (Daniel & Gurczynski 2010:71)
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Nedstämdhet beskrivs i den psykiatriska bedömningen i nära relation till de psykiatriska diagnoser i

vilket symptomet ingår, ffa depression, vilket gör att dessa diagnoser har stor betydelse i att 

definiera emotionen i den psykiatriska underökningen. Nedstämdhet blir ofta till den känsla som en 

deprimerad patient har. Om man tittar på hur nedstämdhet formuleras i de psykiatriska diagnoserna 

så innebär detta dock ej att emotion förtydligas. I DSM-5, det nuvarande diagnossystemet, är 

nedstämdhet en av huvudkategorierna för depression och beskrivs på följande sätt: “Depressed 

mood most of the day, nearly every day, as indicated by either subjective report (e.g., feels sad, 

empty, hopeless) or observation made by others (e.g., appears tearful). (American Psychiatric 

Association 2013:160)

Analys av nedstämdhet

Nedstämdhet och depression kan utifrån Robert Levys teori om emotioner ses som en emotionell 

form som är språkligt-medveten i den västerländska psykiatrin. Genom att använda Levys teori 

redovisas nedstämdhet så som det beskrivs i litteraturen om psykiatrisk bedömning7.

 

Kroppsligt tillstånd

Fysiska förändringar är vanligt vid nedstämdhet, och kan observeras av läkaren. En sådan 

förändring är minskad motorisk aktivitet, att rörelser och kroppsspråk är långsammare eller mindre 

uttalade. Ett annat vanligt symptom är att patienten gråter eller är gråtmild under samtalet, även 

avsaknad av leende eller skratt är tecken på dysfori. Trötthet och viktnedgång är två andra symptom

som kan vara relaterade till nedstämdhet då nedsatt sömn och aptit kan ses som delar av att vara 

deprimerad.  

Feeling (medvetenhet om den egna kroppen)

Det är framförallt två typer av feelings som beskrivs vara delar av nedstämdhet. Dels upplevelsen av

att kroppen saknar energi, en fysisk svaghet, att man ej har ork att göra saker man tidigare klarat av. 

Det andra är en känsla av tomhet, vilket beskrivs som avsaknad av känslor. Detta är en fysisk 

upplevelse av att de känslor som man tidigare haft, vilka har präglat tillvaron och gett den mening, 

nu är borta vilket resulterar till en fysisk känsla av tomhet inom sig.

En form av nedstämdhet är melankoli, och i psykiatrin pratar man ofta om en melankolisk variant 

av depression. Melankoli innehåller framförallt en upplevelse av smärta, vilken liknar ”vanlig” 

7

Se bilaga 1.
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fysisk smärta men sällan är lokaliserad till någon specifik kroppsdel utan kan mer beskrivas som en 

allmän ”själslig” smärta.8

Social Situation

Genom att observera hur patienten agerar i sin sociala situation eller under undersökningen kan 

detta visa på patientens känslor. Nedstämdhet påverkar den kontakt patienten uppvisar till läkaren, 

vilket kännetecknas av att man är reserverad och ej söker emotionell kontakt med läkaren. Att ej 

söka ögonkontakt eller att titta nedåt är synbara uttryck för att vara reserverad under den 

psykiatriska undersökningen. Nedsatt uppmärksamhet, minne och koncentration kan också vara 

tecken på nedstämdhet, och kan visas i vad patienten säger eller hur hen beter sig.

Utifrån patientens berättelse om sin livssituation och sociala aktiviteter brukar en patient med 

depression eller nedstämdhet berätta om att man slutat med aktiviteter som tidigare upplevts som 

roliga. Detta kan ex. vara att man slutat träffa vänner eller släktingar; eller att man ej längre håller 

på med nöjen och intressen som man tidigare ägnat sig åt.   

Förståelse av sin sociala situation

Det sätt på vilket patienten förstår och beskriver sin sociala situation präglas ofta av känslorna. Vid 

nedstämdhet beskriver man sin tillvaro med negativa ord och har svårt att se positiva möjligheter i 

sin livssituation. Tankar som är riktade framåt i tiden präglas av pessimism och en känsla av 

hopplöshet, att ingenting kommer bli bättre. Känslan av nedstämdhet är starkt kopplad till 

självkritik och upplevelsen av att vara värdelös. Tron på sin egen förmåga är nedsatt och man 

förväntar ej att man ska klara arbetet eller de uppgifter man har att göra. Tankar som är riktade 

tillbaka i tiden präglas av ånger för saker man tidigare gjort men ej lyckats med eller kunde gjort på 

ett bättre sätt. Dessa tankar kan även innehålla känsla av skuld för händelser man varit med om.

I litteraturen skiljer man ofta på nedstämdhet och sorg. Det kroppsliga tillståndet och 

kroppsupplevelserna beskrivs som relativt identiska i de båda känslorna, men den sociala 

situationen mellan dessa skiljer sig åt. Sorg innebär att något försvunnit från patientens liv (ex. 

dödsfall av en nära vän), och en  känsla av saknad för det som är borta. Nedstämdhet som känsla i 

den västerländska psykiatrin innehåller inte någon sådan komponent av direkt saknad, utan handlar 

mer om att man förlorat sitt ”värde” som person och har negativa tankar om framtiden.

8 Levy (1982, 1984) beskriver att emotioner som har en hög konceptualingsnivå ofta är differentierade i olika former 
av underkategorier av en emotion. Jag bedömer att melankoli kan ses som en underkategori till nedstämdhet.
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Emotional Form

Den emotionella formen av nedstämdhet skapas i mötet mellan den kroppsliga känslan och den 

sociala situation personen är i, med dess betydelse. Nedstämdhet får sin mening i den inre känslan 

av orkeslöshet och tomhet, i relation till upplevelsen av att det ej spelar någon roll av vad man gör 

(eller gjort) för det kommer ändå inte bli bättre. Tillsammans skapar energilösheten och 

hopplösheten en gemensam upplevelse av att vara nedstämd, som ytterligare kan präglas av smärta 

eller tomhet över meningslösheten i livet eller saknaden av något man tidigare haft.

Neurasthenia

Arthur Kleinman, antropolog och psykiatriker,  gjorde 1980 sitt fältarbete i Kina. Han observerade 

där att väldigt få patienter i psykiatrin fick diagnosen depression, däremot var neurasthenia den näst 

vanligaste diagnosen efter schizofreni. Kleinman studerade 100 patienter som hade fått diagnosen 

neurasthenia, av vilka 93 uppfyllde kriterierna för att ha en depressiv sjukdom (Bebbington & 

Cooper 2007, Kleinman 1982).

Neurasthenia definieras som:

a type of functional diagnosis with loss of neurological function which includes weariness, 

irascibleness, unstable and depressed mood, difficulty in concentrating attention, a definite 

decrease in recent memory, and sleep /…/. It can came about after infection or exhaustion, or

be set off after sustained neurological stimulation. It does not include physical diseases or 

illnesses due to neurological defects (Hunan medical College, citerad i Kleinman 1982:123).

Ett exempel på en patient som Kleinman studerade var en 52-årig kvinna:

The patient is a 52-year-old cadre with a history of multiple vague gastrointestinal 

complaints of about two years' duration. After numerous medical workups, her problem was 

diagnosed as neurasthenia and she was referred to the psychiatry clinic. The patient has 

experienced abdominal pains, headaches, whole body pain, periodic nausea and vomiting, 

and persistent constipation. Over the same two year time span she has had insomnia with 

early morning waking, poor appetite, lack of energy, trouble concentrating, a marked 

slowing down in speech, thinking and bodily movements, an acute fear that she may have 

either an intestinal or a brain tumour, and strong feelings of guilt and low self-esteem. She 

appeared profoundly depressed, almost in a depressive stupor, but initially denied feelings of

depression or sadness. She did admit to irritability, a vague unhappiness about which she 

refused to elaborate, anhedonia, and pervasive hopelessness. (Kleinman 1982:167)
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Kroppsligt tillstånd

I exemplet ovan, vilket är likt flera av de andra patienter som Kleinmans beskriver, har patienten 

sömnbesvär och nedsatt aptit. Även lägre hastighet avseende kroppsrörelser och tal är observerbara 

fysiska symptom hos patienten.

Feeling

De patienter som Kleinman studerade beskrev framförallt sina problem i kroppsliga termer, ex. 

smärta, huvudvärk, yrsel, svaghet, nedsatt energi och ork. Många av patienterna hade enbart eller 

till största del kroppsliga symptom, och knappt hälften beskrev att de inte hade några emotionella 

besvär eller symptom.9

Social situation och dess mening för patienten

Om vi återgår till patientfallet ovan så beskrivs detta fortsatt:

The onset of her symptoms coincided with the return of her husband to Changsha as a cadre 

in the civil administration /…/. Before 1958, the husband had been an up-and-coming young

cadre who in 1958 was labeled a rightist and subsequently was sent to the countryside to 

work as a peasant with infrequent visits home once each year or two for a brief time. During 

this period and especially during the Cultural Revolution, the husband received a great deal 

of political criticism, and his wife had a very difficult time keeping the family going. She 

could not find work, had limited income, and was frequently criticized by neighbors for her 

husband's problem /…/. During the Cultural Revolution, two of her four children were sent 

to distant communes, and the family's situation, she reported, further worsened. In 1978, her 

husband was rehabilitated and returned home. Shortly after he  returned home, the patient's 

symptoms began. (Kleinman 1982:167)

I beskrivningarna av patienterna med neurasthenia finns det berättelser om liknande livshändelser.

De fysiska symptomen har ofta börjat i samband med sociala händelser, vilka i flera fall varit iform 

av förlust (ex. dödsfall), eller att man blivit negativt eller orättvist behandlad. Kännetecknade för 

patienterna är att de saknar tro på att situation kommer att kunna förbättras.

Emotional Form

Trots att väldigt få av patienterna med neurasthenia själva beskrev att de var nedstämda kunde 

Kleinman konstatera att 93% av patienterna led av nedstämdhet på det sätt som det uppfattas inom 

9 30% av de 93 patienter som Kleinman diagnosticerade ha en depressiv sjukdom uppgav själva att de enbart hade 
kroppsliga besvär. Resterande patienter hade både kroppsliga och psykiska besvär men i samtliga fall var de 
somatiska symptomen de viktigaste eller mest framträdande för patienten. 39 av de 93 av de med depressiv 
sjukdom, enligt Kleinman, beskrev att de inte hade några emotionella besvär eller symptom.
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den västerländska psykiatrin. Utifrån Levys teori om emotioner så är det kroppsliga tillståndet och 

feelings liknande i de båda fallen. Patienternas livssituation liknar depression genom att de fysiska 

symptomen beskrivs ha uppstått i situationer av ex. förlust eller att ha blivit orättvist behandlad, 

patienterna med neurasthenia saknande även hopp om att framtiden skulle bli bättre. Däremot så 

saknar patienterna med neurasthenia en emotionell form, inom vilka feelings kan ingå. Detta gör att 

de kroppsliga symptomen upplevs som separerade från patientens sociala situation.

Jämförelse med nedstämdhet

Om man jämför neurasthenia med nedstämdhet och depression så liknar de olika delar som 

emotioner utgör varandra. Genom den ”västerländska” kunskapen av nedstämdhet som en 

emotionell form kunde Kleinman, genom observation och intervju, sätta ihop patientens kroppsliga 

tillstånd och upplevelse med patientens livshistoria och sociala situation. Patientens upplevelser 

kommer därmed att beskrivas som en emotionell problematik, och uppfattas vara del utav en 

depressiv sjukdom. För att en individs tillstånd, enligt Levy, ska bli en emotionell form behövs den 

inre kroppsliga upplevelsen länkas samman med den yttre situationen. Nedstämdhet är en 

upplevelse av jaget i relation till omgivningen, dvs den fysiska orkeslösheten och hopplösheten som

en gemensam upplevelse. Detta var något som de flesta av patienterna med neurasthenia inte 

upplevde, istället fanns det en åtskillnad mellan den kroppsliga upplevelsen och personens 

livssituation som två separerade enheter. Trots att patientens upplevde att det kroppsliga tillståndet 

påverkade patientens liv och sociala situation, så var det en åtskillnad mellan de olika delarna. 

Upplevelsen är inte ”jag ÄR ledsen”, utan istället ”min kropp är trött och saknar energi och 

DÄRFÖR är mitt liv meningslöst för jag inte orkar göra något”.

Detta visas i ett av patientfall som Kleninman beskrev:

For the past 10 years her headaches have been diagnosed as part of a neurasthenia 

syndrome. For the past two months she has felt a lack of energy, insomnia with early 

morning waking, difficulty concentrating, poor memory, loss of interest in her work, marked

restlessness, and a sense of being in a hopeless situation that makes her seem worthless. 

Under direct questioning she admitted to feeling depressed, but attributed this feeling to the 

inability to control her worsening headaches which she regards as her real illness. (Kleinman

1982:166ff)
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Liget

If you ask an older Ilongot man of northern Luzon, Philippines, why he cuts off human 

heads, his answer is brief, and one on which no anthropologist can readily elaborate: He says

that rage, born of grief, impels him to kill his fellow human beings. He claims that he needs 

a place ´to carry his anger´. (Rosaldo 2004:167)

Liget är en emotion som förekommer bland Ilongot, en stam huvudjägare i Filipinerna. Renato och 

Michelle Rosaldo gjorde sina fältarbeten bland dessa människor och Michelle beskrev utförligt 

känslan liget i etnografin Knowledge and Passion. Liget kan ses som en emotionell form hos 

Ilongot, och har en hög konceptualiseringsnivå i deras kultur. Det finns flera olika typer av liget, 

med olika kvaliter och benämningar, men det som förenar dem är kombinationen av sorg och 

aggressivt beteende: ”Men went headhunting, Ilongits said, because of their emotions. Not gods, 

but 'heavy' feelings were what made men want to kill; in taking heads they could aspire to 'cast off' 

an 'anger' that 'weighed down on' and oppressed their saddened hearts.'”. (Rosaldo, M. 1980:19)

Feeling

De kroppsliga upplevelserna innehåller ofta en känsla av tyngd eller motstånd, något som tynger ner

eller trycker mot personen. Liget och fysisk sjukdom kan i början vara svåra att särskilja då båda 

involverar en känsla av tyngd och minskad energi, aktiviteter kan kännas extra ansträngande att 

utföra. Efterhand går det skilja liget från fysisk sjukdom då kroppen istället att kännas orkeslös 

kommer att fyllas med en passionerad energi (Rosaldo, M. 1980, Rosaldo, 2004).   

Social situation och dess betydelse för personen

Liget kan uppstå i situationer då personer som står en nära går bort, eller om man upplever sig 

förorättad och orättvist behandlad. Situationerna upplevs ofta i början som kaos, förvirring och 

frustration. Detta är en position där personen upplever en negativ energi utifrån, från ex ett dödsfall 

eller av att bli kränkt, vilken kommer att ockupera och befinna sig inuti den egna kroppen. Denna 

typ av liget kan i början leda till passivitet och att personen drar sig undan från sin sociala miljö, 

och ibland även till sporadiska utbrott av aggressivitet.

Det som främst kännetecknar liget, så som Michelle Rosaldo (1980) beskriver det, är det som 

händer efter den första känslan av tyngd och passivitet, nämligen strävan efter att ´kasta bort´ de 

tunga känslor man har. Känslan av orättvisa bildar, i liget, en stark drivkraft till att återupprätta sig 

själv och sin position, i sin yttersta form genom personens kärlek för blod och att få kasta iväg en 
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annan människas huvud. Genom detta kan personen återfå sitt ”normala” tillstånd och bli av med de

kroppsliga känslor som tynger ner.10

Blowing of the wight of illness make the heart feel long and easy; killing game and so 

destroying the sense of deprivation that sent him to the forest makes the hunter's heart grow 

light. Finely, for the headhunter, there is joy of 'casting of' his burden; not murder or 

vengence, but the loss of weight he feels in serving a human head and tossing it to the 

ground is what clear clouds and brings his heart new life. (Rosaldo, R. 1980:52)

Emotional Form

Det som kännetecknar liget är den ilska som finns i sorgen eller då man upplever sig bli kränkt. Det 

är en energi och passion som står i motsats till både känslan av att vara lugn, och till förnuftet - 'den 

klara tanken'. Liget är ”något”, en kraft, som kommer utifrån och gör intrång i person. Den 

kroppsliga upplevelsen av tryck eller tyngd är den emotionella form som innebär att omgivningen 

och kroppen står i direkt relation med varandra. I detta inkluderas även responsen, den fysiska 

handlingen att gå till attack utåt och 'kasta av' sig den tyngd som sorgen eller kränkningen gett 

(Rosaldo, M. 1980).

In tossing away the head, they claim by analogy to cast away their life burdens, including 

the rage in their grief. Before a raid, men describe their state of being by saying that the 

burdens of life have made them heavy and entangled, like a tree with vines clinging to it. 

They say that a successfully completed raid makes them feel light of step and ruddy in 

complexion. (Rosaldo 2004:174)

Jämförelse med nedstämdhet

Renato Rosaldo, tillbringade flera år hos Ilongot utan att förstå känslan av liget. Det var först efter 

att hans fru Michelle dött under deras fältarbete han själv upplevde den ilska som fanns tillsammans

med sorgen, vilket gjorde att han även kunde förstå känslan av liget.

Probably I naively equated grief with sadness. Certainly no personal experience allowed me 

to imagine the powerful rage Ilongots claimed to find in bereavement. My own inability to 

conceive the force of anger in grief led me to seek out another level of analysis that could 

provide a deeper explanation for older men’s desire to headhunt. (Rosaldo 2004:168)

10 Liknande beskrivelser av sorg kombinerat med viljan att döda går att finna i de isländska sagorna som beskriver 
perioden innan och under Island kristnades, se exempelvis Njals saga (2006). För modernare exempel se tv-serien The 
Sopranos där känslan av av vara förorättad är starkt kopplad till aggresiva handlingar för att bli återupprättad.
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Likheterna mellan nedstämdhet och liget är att båda två är relaterade till negativa livshändelser, ex. 

en anhörigs död eller en oförrätt man utsatts för. Både delar av de kroppsliga upplevelserna och 

förståelsen av sin sociala situationen liknar varandra i de båda känslorna, men det finns även 

avgörande skillnader. En sådan skillnad är feelingen tyngd respektive tomhet som ingår i respektive 

emotionella form. Vilken är då skillnaden mellan tomhet och tyngd i hur ”jaget” förhåller sig till sin 

situation? Känslan av tomhet innebär en passiv relation till sin omgivning, där tidigare sociala 

händelserna har förlorat sin mening och ej längre är möjliga för individen. Man har förlorat 

kontakten med omgivningen och har därmd ej förmågan att påverka sin sociala situation 

(hopplösheten). I känslan av tyngd har man däremot fortfarande kvar sin position i samhället, 

tyngden visar på relationen som finns med omgivningen – något som utövar tryck utifrån. Detta gör

att man fortfarande kommer ha kvar möjligheten att agera i förhållande till sin sociala situation, och

genom de sociala handlingarna, att döda och kasta iväg ett huvud, kan man även  'kasta iväg' den 

tyngd man upplever.

Den avgörande skillnaden mellan nedstämdhet och liget, skulle jag hävda, är den position man intar

till de negativa upplevelserna av misslyckande eller att förlora något man tidigare haft. 

Nedstämdhet är ofta förknippad med känslor av skam eller skuld för det som hänt, dvs att man 

internaliserar (förlägger orsaken till händelserna inom sig själv) och drar sig tillbaka från de sociala 

situationerna. Liget innehåller istället en känsla av tyngd som kommer utifrån, liknande en 

upplevelse av kränkthet, där något utifrån ockuperat den egna kroppen/personen och behöver kastas

ut för att återställa individens tillstånd. 11

Att förstå patientens känslor i psykiatrisk undersökning

Att få kunskap om patientens känslor

Förståelsen  av patientens känslor i psykiatrin baseras på två olika typer av information. Dels 

patientens verbala berättelse om sitt mående och liv, samt den observation läkaren gör av patientens 

beteende under intervjun. De två sätten att få kunskap om patientens emotionella tillstånd har gjort 

att man ofta delar upp känslor i två delar, mood som är patientens subjektiva upplevelse av sina 

11 Min egen kliniska erfarenhet är att i situationer där personer blir kränkta, dvs där personers gränser överträds kan ge 
upphov till antingen en känsla av skam eller ilska av att blivit förorättad. Detta beroende på den relation som personen 
intar till den som invaderar henne. Skam innebär att förlägga orsaken till kränkningen inom sig själv, och en vilja att dra
sig bort och försvinna från den sociala situationen. Om man inte kan internalisera händelsen eller upplever sig orättvist 
förorättad så resulterar detta i en upplevelse av att känna sig kränkt och vilja till att trycka bort det andra (ockuperande) 
från sig själv. Genom detta kan man behålla sin självbild och position gentemot omgivningen. Detta går även att se hos 
barn, utvecklingsstörda eller dementa där sorg och depression istället för nedstämdhet kan visas i irritation och 
aggressivt beteende (REF). För liknande känsla se abihaman som förekommer i Indien där reaktionen är att behålla sin 
stolthet i situationer där man blir sårad eller kränkt (Watt Smith 2015). Intressant i detta avseende är den förändring av 
liget och förbudet att ta huvuden som införandet av kristendomen inneburet hos Ilongoterna med ändrade typ av känslor
(Renato Rosaldo, etnografi).
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känslor, och affect som är de delar av patientens beteende och uttryck som är observerbara för 

läkaren (Trzepacz & Baker 1993).

Observation som kunskapskälla

Observationen av patientens känslor inkluderar aspekter som är syn-  eller hörbara för den andra. 

Detta kan vara relaterat till patientens utseende och klädsel, eller hur patienten rör sig och talar (om 

detta ex. är snabbt eller långsamt). Kroppshållning, gester och beteende kan också ge information 

om vilka känslor patienten har. Observationen kan både innehålla direkta uttryck för känslor (gråt 

eller skratt), alternativt på det sätt som patienten pratar eller rör sig (Trzepacz & Baker 1993). Detta 

gör att emotionell information kan ingå som en viktig aspekt i flera av de olika områdena som man 

undersöker i en psykiatrisk bedömning. Observationen som kunskapskälla liknar den betydelse som

Wikan (1992:473) lägger vid den tysta kommunikationen för att förstå den andra. Innan vi kan 

förstå den andras berättelse behövs det först etableras ett möte inom vilken ord-förståelsen kan ta 

plats. Resonance innebär att det observerbara hos den andra skapar en grund där sedan orden och 

den andras berättelse kan ges mening.

Intervju som kunskapskälla

Genom att patienten beskriver sitt mående, och sina psykiska och fysiska symptom så kan läkaren 

därigenom få kunskap om patientens emotioner (Barnhill 2014). Detta kan vara av känslomässig 

karaktär, ´jag är ledsen´, eller beskrivning av sina fysiska upplevelser: ´det känns som att jag har en 

klump i bröstet´.  Patienten kan även berätta om sitt beteende, ´jag ligger i sängen hela dagen och 

orkar inte gå upp´, eller hur man ser på sin situation och sina möjligheter, ´det är ingen mening att 

jag försöker för jag kommer ändå inte klara av det´. Detta relaterar till hur Levy (1982) beskriver att

emotioner skiljer sig i grad av verbal konceptualisering utifrån de språkliga begrepp för känslor som

finns alternativt saknas i olika kulturer. Wikan påminner oss om svårigheterna att se den andras 

berättelse som ett rent uttryck för meningen i de ord som kommuniceras, och att ”pragmatic uses of 

language must be a reference point for all interpretation of experience or meaning” (Wikan 

1992:474). Det viktiga för den andra är oftast inte att jag förstår betydelsen av de specifika orden 

utan att jag förstår vad hen vill förmedla genom orden.

Intervju och observation som gemensam källa för kunskap om patientens känslor.

Observation och intervju bildar tillsammans läkarens möjlighet att få kunskap om patienten. Att det 

finns två olika källor till information innebär möjlighet att förstå den andra utifrån olika perspektiv, 

men även att de kan komplettera varandra. Patienter har ibland svårt att verbalt uttrycka sina känslor

vilket gör att läkaren genom att observera patientens fysiska tillstånd och uttryck ändå kan bilda sig 

en uppfattning om den andras känslor. 
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Att förstå patientens känslor

Patienter som söker psykiatrin kan ofta ha svårt att redogöra för hur de mår, eller saknar förmågan 

att strukturera och presentera sina problem på ett optimalt sätt. Läkaren har i den psykiatriska 

bedömningen olika uppgifter, dels att förstå patienten utifrån dennes livssituation och sociala 

sammanhang. En annan uppgift är att förstå patientens symptom utifrån den psykiatriska 

kunskapen. Den psykiatriska bedömningen är i detta avseende en avvägning mellan att lyssna och 

att utforska patientens känslor, något som påverkar graden av öppenhet respektive styrning i 

undersökningen (Herlofson 2009).

Empati – ett sätt att förstå patienten

Empatin tar sin utgångspunkt i viljan att förstå patientens upplevelser utifrån dennes livssituation. 

För att göra detta använder läkaren sina egna personliga erfarenheter för att föreställa sig hur det 

vore att vara i den andras situation. Att förstå den andras känslor är beroende av läkarens förmåga 

att observera patientens reaktioner och kroppsliga tillstånd, samt att lyssna på patientens berättelse 

om sitt liv och dess omständigheter. Detta ger en personlig och ofta narrativ beskrivning av 

patientens känslor. Bedömningen av patientens emotioner baseras på de reaktioner som väcks hos 

läkaren - att medvetet lyssna inåt till sina egna känslor - och där förmågan att avgöra patientens 

känslomässiga tillstånd är beroende på de erfarenheter, emotionella lyhördhet och resonans som 

läkaren kan skapa inom sig (Epstein, Borrell & Caterina 2003).

The goal is for physician and health care teams to recognize themselves as a sensitive 

diagnostic instrument and calibrate themselves accordingly. The process of calibration 

involves developing self-awareness and is one of the intangibles that distinguishes a 

seasoned clinician from a trainee. (Epstein, Borrell & Caterina 2003:89)

Diagnos & Hypotes – ett sätt att förstå patienten

Det är ett välkänt faktum att läkare är förbluffande snabba med att formulera preliminära 

diagnoser i mötet med patienter. /.../ en generell mänsklig benägenhet att agera utifrån 

förföreställningar. Vårt tänkande bygger i hög grad på en förmåga att identifiera likheter och

skillnader. Läkarens diagnostiska tänkande är på samma sätt uppbyggt kring ett antal 

identifierbara mönster som han eller hon lärt in. (Herlofson 2009:92)

Den andra formen för att förstå emotioner är att man tidigt under mötet formar en hypotes om 

patientens psykiska tillstånd och eventuella diagnoser som patienten kan ha. Diagnoser inom 

psykiatrin baseras på att vissa psykiska symptom ofta förekommer tillsammans och bildar mönster 
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som kan kännas igen av läkaren. Undersökningen kommer sedan ha till syfte att undersöka vilken 

av dessa diagnoser som patienten har, genom att man i patientens beteende eller berättelse söker 

efter de symptom som passar med diagnosen. Detta innebär att undersökningen till stor del kommer 

styras av läkarens frågor, liknande ett detektivarbete söker man information som passar ihop med 

patientens troliga psykiska sjukdomar (Barnhill 2014). Att förstå att patienten är nedstämd innebär 

att man frågar om specifika uttryck som ingår i nedstämdhet eller depression (som ex. sömnbesvär, 

vilja att dö, sakna energi, nedsatt aptit, känna ånger för saker man gjort), ifall man hittar tillräckligt 

många av dessa kan man förstå patientens besvär som depression och därmed förstå att den andra 

har känslor av nedstämdhet.

Jämförelse mellan empati och hypotes som metod till förståelse

Interpretive success does not require that the translatee's beliefs come out the same as our 

own but it does require that they come out intelligible to us. (Hillary Putman citerat i Wikan 

1992:466)

Att förstå den andra innebär att man på något sätt kan översätta den andras upplevelser och  

berättelse till en form som är förståelig för en själv. Psykiatrin har ofta ett dubbelt syfte, att hjälpa 

patienten att förstå och beskriva sina erfarenheter utifrån dennes liv och begreppsvärld, samt att 

förstå patientens tillstånd utifrån den psykiatriska kunskapen. Det sistnämnda behövs ex. för att 

kunna ge rätt behandling, eller för att kommunicera med andra samhällsaktörer (rättsväsende och 

socialförsäkring). Den andras känslor behöver därför bli förståeligt för läkaren i både ett språk som 

patienten kan relatera till utifrån sitt liv, men även kunna ge möjlighet att beskriva patientens 

subjektiva upplevelser i allmänna begrepp för att kommunicera med andra människor.

Att utgå från teorier och koncept i förståelsen av den andra innebär en skillnad jämfört med att 

empatiskt förstå den andra. Detta innebär att det finns två olika sätt att förstå och förhålla sig till den

andra. Utifrån Wikan (1992) är kunskap ofta grundat i en känsla och relation till omvärlden och den 

andra, liknande att det semantiska och pragmatiska betydelsen av ord ofta kan vara svårt att skilja 

mellan varandra i kommunikationen mellan människor. Detta innebär att vi ej bör fråga om de 

koncept vi använder, för att förstå den andra, är rätt eller fel. Frågan är snarare om de teorier och 

beskrivningar vi har om känslor hjälper oss att bättre förstå den andra utifrån de syften vi har i 

mötet med denna person.
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Diskussion – Empatins gräns

För att förstå patientens känslor i psykiatrin behöver läkaren dels kunna avgöra vilka upplevelser 

och handlingar, dvs vilken typ av fakta om den den andra, som tillhör patientens känslomässiga 

tillstånd, samt att avgöra vilken specifik känsla patienten har.

Den psykiatriska bedömningen och det nuvarande psykiatriska diagnossystemet (DSM-5) har en 

uttalad ambition i att göra en bedömning av patientens aktuella tillstånd, de psykiska symptom som 

framkommer under bedömningen, och ej utifrån hur olika symptom uppkommit eller relaterar till 

varandra.12 Detta innebär att emotioners beståndsdelar kommer att undersökas separat och ej hur de 

relaterar till varandra. Som visats i jämförelsen med liget innebär detta att empatin möter en gräns 

när det fysiologiska tillståndet och kroppsliga upplevelserna inte kan relateras med den andras 

agerande i sin sociala situation. Det finns en diskrepans mellan läkarens och patientens emotionella 

former, vilket gör att man ej kan förstå den andras reaktion på exempelvis en viss typ av social 

händelse. Den andra gränsen för empati framkom i jämförelsen med neurasthenia där de olika 

emotionella komponenterna (det fysiska jaget och den sociala situationen) inte var i relation till 

varandra, och därmed ej bildade ett emotionellt förhållningssätt för personen att relatera till sin 

omvärld. Risken för att skapa en felaktig förståelse för den andra är bl.a. när man förflyttar sin egen 

”kontext” - antingen det är ens empatiska upplevelse eller teoretiska kunskap - till den andras 

beskrivelse och fysiska tillstånd. Att enbart undersöka känslors olika komponenter, att reducera till 

det psykiskt och fysiologiskt mätbara, och ej hur dessa förhåller sig till varandra innebär en risk att 

sätta samman dessa till en helhet utifrån den egna förståelsen av relationen mellan de olika delarna. 

Istället tror jag Wikan kan ha rätt i att ”sharing a world with others means learning to attend to it in 

the same way. Such a practice dispels any mystique of ´resonance´ as field technique and 

epistemology. It is a down-to-earth concept, grounded in practical action. We need not have the 

´same experience´ to be able to attend in the same way.” (Wikan 1992:471)

Gräns 1 – Olika former av emotionella upplevelser

Den första gränsen för empati som uppsatsen diskuterar är då den emotionella formen skiljer sig 

mellan olika kulturer. Detta visas i liget där de kroppsliga upplevelserna och förhållandet till den 

sociala situationen är annorlunda än i den västerländska formen vid liknande typ av händelser. Både

Michelle och Renato Rosaldo beskrev sina svårigheter i att förstå att liget var en emotionell typ av 

upplevelse.

12 See DSM-5 som har som syfte att vara deskriptiv (beskrivande över patientens aktuella symptom) och ej utifrån 
orsaken till de psykiska symptomen eller relation mellan symptomen (American Psychiatric Association 2013).
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Empati handlar om att sätta sig i den andras situation, och att se världen utifrån dennes synvinkel. 

Utifrån jämförelsen mellan liget och depression kan vi se att händelser som utlöser den emotionella 

responsen kan vara liknande våra egna, ett misslyckande eller en nära väns död. Skillnaden är i den 

position och relation man intar till händelsen och omvärlden, dvs om man riktar förändringen av 

sociala relationer inåt (i nedstämdhet) eller utåt i syfte att behålla sin position (i liget). Skillnaden 

avseende empati är den mellan att förstå hur vi själva skulle reagerat i samma situation, jämfört med

att förstå hur den andra reagerar i denna situation. Detta blir extra svårt vid mötet av personer som 

är ”radikalt annorlunda” än oss själva. Även om man kan föreställa sig att befinna sig i den andras 

situation, saknar man förståelse för hur den andra reagerar i sin situation, något som kan vara extra 

svårt vid kulturella eller psykologiska skillnader i psykisk konstitution.13

För Wikan (1992) är en av grunderna för resonans att föreställa sig vad den andra kommer göra 

eller säga utifrån sin situation. Att förstå den andra innebär att man kan förutse den andras 

reaktioner, så att man själv kan förbereda sitt handlande utifrån detta. ”If we ever succeed in 

communicating easily and happily, it will be because her guesses about what I am going to do next, 

including what noises I am going to make next, and my own expectations about what I shall do or 

say under certain circumstances, come more or less to coincide” (Wikan 1992:468 från Rotry 1989).

För att föreställa sig hur den andra känner behöver man först information om den andra. Detta kan 

vara genom observation (ex. kroppshållning, ansiktsuttryck eller hur personen interagerar med 

andra), eller genom personens berättelse om sitt liv eller framtidsplaner. Mötet med den andra har 

en tidsmässig struktur, där olika händelser kommer efter varandra. Att använda empatin under mötet

innebär att lyssna till sina egna fysiska upplevelser för att förstå den andras reaktioner, att en typ av 

situationen leder till en reaktion som eventuellt leder vidare till en ny situation.14 Empatins gräns 

innebär att emotionernas olika delar ej följer efter varandra så som man förväntar sig utifrån sina 

egna emotionella former. Den information man får om den andra är så pass disharmonisk att de 

olika komponenterna av emotioner ej kan ses stå i samklang, bilda en enhet, mellan den andras 

berättelse och dennes handlingar

Kan kunskapen om nedstämdhet påverka denna gräns

Den psykiatriska kunskapen beskriver nedstämdhet som en känsla av passivitet och hopplöshet, 

vilket ses som en reaktion på upplevelser av förlust, misslyckande eller besvikelse. Detta tar sin 

utgångspunkt i förväntningar av att negativa händelser är relaterade med ett kroppsligt tillstånd av 

minskad energi, långsamma rörelser och minskad social interaktion (tillbakadragen). Ilska är en 

13 Att exempelvis förstå hur en  psykopat eller autistisk person upplever en social händelse innebär en dubbel 
föreställningsförmåga. Dels hur jag skulle uppleva händelsen om jag var i patientens situation, samt hur skulle jag 
uppleva det OM jag inte har förmågan att uppleva empati i den sociala händelsen.

14 Det är viktigt att se att emotioner inte bara har en rumslig relation utan även bildar en tidsmässig relation till det som
kommer hända eller har hänt. Se Beatty 2010 för mer om emotioners tidsmässiga struktur.
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känsla som i den psykiatriska bedömningen är separerad från nedstämdheten, och ses som två skilda

emotioner. Negativa händelser som leder till ökad energi eller ilska ses som en anomali, något som 

ej bör ingå i det fysiska tillståndet av nedstämdhet. Detta kan även ses som en moralisk hållning, om

hur man bör förhålla sig till en viss typ av händelser, vilket innebär ett normativt värde i vad som är 

en korrekt emotionellt upplevelse. Emotionella former som ej passar in bland de känslor som finns i

den psykiatriska vetenskapen kommer istället bli betraktade som svårigheter i emotionell reglering -

ex. växlingar mellan ilska och  nedstämdhet; eller att patientens subjektiva beskrivelse av sina 

känslor ej stämmer med de emotionella uttrycken. Emotionella former som befinner sig utanför den 

psykiatriska kunskapen riskerar att missas, och istället för att betraktas som känslor i sin egen rätt 

kommer komponenterna i emotionen att ses som ”annat” än något som tillhör emotionen i sig.

Gräns 2 – Vad är en emotionell upplevelseform

I litteraturen som beskriver den psykiatriska bedömningen saknas enhetlig definition av vad 

emotioner är, eller vad som skiljer emotioner från andra områden, ex. tankar, beteende eller 

föreställningar. En skillnad som ofta beskrivs är den mellan innehållet och formen i patientens 

berättelse och agerande (Trzepacz & Baker 1993). Innehållet är vad patienten säger, dvs de tankar 

och upplevelser som hen har. Formen är det sätt genom vilket tankar eller beteende uttrycks, inte 

vad patienten gör eller säger, utan hur detta görs eller sägs.15 Emotioner är utifrån detta ej den 

information som patienten förmedlar (förutom de konkreta ord patienten använder för att beskriva 

sina känslor), utan på det sätt genom vilket patientens berättelse eller handlingar uttrycks. För att 

förstå den andras upplevelser behöver man veta vilken typ av upplevelser den andra har, dvs vilken 

kvalité det är på den information man har om den andra. I nedstämdhet bildar personers medvetande

om det fysiska ”jaget” ett förhållningssätt till omvärlden, en emotionell form genom vilken man 

relaterar till sin sociala situation. I neurosthenia saknas däremot denna koppling mellan det 

kroppsliga ”jaget” och personens sociala liv. Jaget är istället ett mellanled mellan de fysiska 

upplevelserna och omvärlden: ”mina ben saknar energi” ---> ”jag har trötta ben” –-> ”därför orkar 

jag inte göra detta”. Utifrån detta vill jag hävda att en gräns för empati är att förstå om andras 

upplevelser är av emotionell art alternativt om det är en kognitiv föreställning eller beteende.

Förståelsen av andras känslor påverkas här om vilken information om den andra som ses som 

erfarenheter i sig (innehållet) i patientens berättelse och tillstånd, respektive formen för hur detta 

kommer till uttryck. Känslan av att kroppen saknar energi (vilket motsvarar att den andra rör sig 

och talar långsamt), kan  både vara ett faktum i sig, som i neurasthenia, eller som en form genom 

vilken personen relaterar, beter sig och upplever sin omvärld, i nedstämdhet. Som erfarenhet 

15  Ett exempel på detta kan vara när man ser någon går längs en gata för att ta bussen. Att patienten går till bussen är 
beteendet (dvs innehållet i handlingen), medan hur personen går (snabbt, långsamt, forcerat, tittar nedåt) är formen för 
hur detta görs, dvs indikationer på personens känslomässiga tillstånd.  
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upplevs kroppen som en föreställning (feeling) i sig, vilken är separerad och ej en del i sättet att 

relatera till omgivningen.16    

Vilken är då skillnaden mellan att känna och att tänka något, som exempelvis i ”jag är ledsen” eller 

”jag kommer inte att lyckas”? Enligt Levy innebär en emotionell upplevelse att det kroppsliga jaget 

är i relation till omvärlden, och att känna något innebär att man betraktar världen utifrån ett 

samtidigt självreflekterande perspektiv. I känslan är man medveten om sin egen position till de 

sociala händelserna medan att tänka något (att veta) är oberoende av den egna kroppsliga 

positionen. Eller som Wikan (1992:465) uttrycker det:  ”Just as we would not read a love letter with

the same meticulous attention we apply to the fine print of an insurance policy, it is a matter of 

keeping the proper perspective”. Att förstå den andra innebär inte bara att veta vad den personen 

läser för något (innehållet) utan att veta hur personen förhåller sig till det man läser. Bara för att 

patientens tillstånd innehåller alla komponenter som en emotion består av innebär detta inte att man 

kan sätta ihop delarna om de inte passar tillsammans.

Kan kunskapen om nedstämdhet påverka denna gräns

Genom att läkaren har emotionella former att förstå patienten så kommer hen kunna sätta samman 

information från både observationen och intervjun till ett emotionellt tillstånd. Läkaren behöver 

bara ha fakta om de olika delarna och ej hur de relaterar till varandra. När Kleinman tolkar 

neurosthenia i emotionella termer utgår från den psykiatriska kunskapen för att undersöka de olika 

komponenterna, för att se om det kroppsliga tillståndet passar ihop med patientens upplevelser av 

sin livssituation. I denna mening kan teoretisk kunskap om emotioner utöka gränsen för att förstå 

den andras tillstånd.  

Men frågan är till vilket pris detta sker? Om emotioner är en specifik upplevelseform och ett 

speciellt sätt att förhålla sig till sin omvärld kommer den utökade empatin ske med en 

transformering av formen av kunskapen. I de emotionella formerna utgör de fysiska upplevelserna, 

ex tomhet, trötthet eller tyngd, personens relation till den sociala situationen. Samma symptom i 

icke emotionella upplevelser befinner sig inte i direkt relation till personens sociala liv, och istället 

för att utgöra en relation blir de en föreställning om den egna kroppen. Problemet med den 

psykiatriska kunskapen om nedstämdhet är bl.a. att det saknas definitioner som beskriver vad som 

är en emotion. Om den psykiatriska undersökningen strävar efter att på ett så objektivt sätt som 

möjligt kunna beskriva patienten behöver man även kunna motivera varför känslan av tomhet och 

16 Jämför med exempelvis anorexia som innehåller alla komponenter för att vara en emotionell form men som trots det 
ej ses som en emotionell upplevelse eller kategoriseras som detta i DSM-5. Ofta pratar man om anorexia som en 
sjukdom och ej som en typ av känsla. Ett annat tillstånd som ej klassas som en emotion är ”stress” men innehåller 
alla komponenter för att vara en känsla, och ofta pratar man om att ”jag är stressad” som en relation mellan de egna 
kroppsupplevelserna och den sociala situationen.
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tanken på att framtiden är meningslös är en del av en känsla, och inte kroppsliga eller mentala 

föreställningar.

Avslutning

Erfarenheten finns ju ´i honom´ och inte mellan

honom och världen. Världen har ingen del i erfarenheten.

Den låter sig erfaras, men det angår den inte […]

Världen som erfarenhet tillhör grundordet Jag-Det,

Grundordet Jag-Du skapar relationens värld (Buber 1994:10)

Av en tillfällighet började jag läsa Martin Bubers bok Jag och Du sista veckorna under 

uppsatsarbetet. Genom den fann jag det som förenade Robert Levys teori med emotioner och Unni 

Wikans beskrivning av resonance. I båda dessa fall kan man se en betoning på att känslor är något 

som skiljer sig från tanken och den begreppsmässiga förståelsen av världen. I Bubers term är det 

skillnaden mellan att möta världen, föremål eller den andra som ett Det eller ett Du.17 Att möta den 

andra som ett Du innebär att man både möter den andra och samtidigt blir mött av den andra – att 

både se och bli sedd av den man möter. Resonance innebär att upplåta en plats inom sig själv där 

den andras berättelse kan få lov att ta form, där den andra som ett Du (subjekt) ges möjlighet att 

dela sina erfarenheter. Emotioner samt resonance bildar båda ett förhållningssätt för det egna jaget 

(med dess kropp) att stå i relation till den/det man möter – där den andra samtidigt speglar tillbaka 

och skapar en själv. Detta är ett förhållningssätt där jaget befinner sig i relation till omvärlden, 

vilket innebär att ”känna något”. Tanke och kunskap upplevs däremot som oberoende av vår egen 

person eller hur vi  förhåller oss till objektet.

Den som säger Du har inte ett något till föremål.

Ty där något finns, finns också något annat.

Varje Det gränsar till det andra Det; Det finns bara

därigenom, att det gränsar till andra. Men där Du uttalas,

finns inte ett något. Det gränsar inte.

Den som säger Du har inte ett något, har

ingenting. Men han står i relation. (Buber 1994:9)

Risken i att försöka förstå den andra är att desto mer man försöker använda sina tankar och 

teoretiska kunskap, ju mer kommer den andra förskjutas mot ett objekt där man kan studera olika 

delar som separerade enheter. Ett intellektualiserande där man i förståelsen ej inkluderar sig själv. 

17 Detta är liknande som skillnaden mellan att möte den andra som ett objekt eller ett subjekt.
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Utifrån Wikan kan vi se att detta riskerar att minska den empatiska möjligheten att förstå den andra, 

vi kan se de olika delarna men missar vad dessa betyder för personen. Om det semantiska är svårt 

att skilja från det pragmatiska, riskerar man i sin vilja att förstå den andra missa att uttalanden som 

”jag är ledsen” kan vara mer av ett klagomål än ett objektivt uttalande om ett psykiskt tillstånd. 

Samtidigt som en ökad resonance med den andra, en empati bakom ordens betydelse, ej i sig 

behöver öka förståelsen om den andra har annorlunda emotionella former än sig själv.

Vid förståelsen av andras känslor blir skillnaden mellan att studera eller relatera till den andra extra 

påtaglig, eftersom känslor innebär att relatera till något jämfört med att erfara något. Som visats så 

även om man skulle förstå de enskilda komponenter av patientens emotioner, skulle detta inte 

betyda att vi förstår vilka känslor den andra upplever. Om känslor är ett reciprokt relaterande till 

världen – ett Jag-DU förhållande - finns det inte heller några stabila gränser mellan olika känslor 

utan dessa är beroende på det förhållningssätt man intar mot världen.18 För att bättre förstå den 

andras känslor, med sina specifika kvalitéer behöver vi gå från ett språk som betonar egenskaper till

ett språk som sätter relationer i första hand.

18 Här kan man se svårigheterna att vetenskapligt studera känslor, där det verkar som att just det vetenskapliga 
studerandet riskerar att förvandla känslornas specifika kvalité som ett förhållande till omvärlden, till egenskaper 
vilket transformerar känslor till något annat än vad de egentligen är. Samtidigt som detta är en av uppsatsen 
svagheter, för ifall det finns universella former av emotioner som är möjliga att observera hos den andra så kommer  
inte slutsatserna i uppsatsen att hålla.
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Bilaga 1: Litteratur för analys av nedstämdhet i den västerländska 

psykiatrin

New Oxford Textbook of Psychiatry (2003) en brittisk lärobok i psykiatri i vilken läses kapitel 

1.10.1 "The principles of clinical assessment in general psychiatry" av Cooper & Oates; kapitel 

1.10.2 "Communication and mental health in primary care" av Epstein, Borrell & Caterina , kapitel 

1.9 "Descriptive phenomenology" av Sims m.fl.

The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry (2014) är den amrikanska psykiatriska

föreningens standarbok i psykiatri och är nu utgiven i sin sjätte upplaga. I denna bok används 

kapitel 1 "The Psychiatric Interview and Mental Status Examination” (Barnhill) och kapitel 2 

“DSM-5 as a framework for psychiatric diagnoses” (Burke & Kraemer).

Kaplan & Sadock Comprehensive Textbook of Psychiaty (2017) är en amrikansk lärobok i psykiatri

i vilken kapitel: 7.1 "Psychiatric Interview, History, and Mental Status Examination"; 7.2  "Outline 

for a Psychiatric Examination"; 8 "Clinical Manifestations of psychiatric disorders".

Psykiatri (red. Herlofson och Ekselius, 2009 )  är en svensk lärobok i psykiatri, i denna används 

kapritel 7 "Diagnostiska intervjun" och kapitel 8 "Klassifikation och diagnostik" som underlag för 

analysen.

Paula Trzepacz & Robert Bakers bok ”The Psychiatric Mental Status Examination” (1993) är en 

bok som specifikt och utförligt beskriver hur bedömningar av patients menatala tillstånd utförs 

inom psykiatrin.

Diagnostic Interviewing (2010, 4:ed) är en bok om psykiatrisk intervju och bedömning, i denna bok

används kapitelet " Mental Status Examination" av Michael Daning och Jessica Gurczynski.
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