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Sammanfattning av uppsatsen 

Depression är en allt oftare förekommande diagnos och avspeglar att allt fler 

människor drabbas av ett psykiskt lidande. Ett ökande antal fenomen som hör till 

normala livsomständigheter är föremål för medicinsk diagnostik och behandling vilket 

innebär en medikalisering. Trots att antidepressiva läkemedel inte visar en bättre 

behandlingseffekt än psykoterapi eller placebo är det den vanligast förekommande 

ordinationen.  

När man söker vård för psykiskt lidande blir man ofta remitterad vidare, särskilt om 

man lider av en störning där det finns behandlingsmetoder som riktas mot just den 

specifika störningen. Detta innebär nästan alltid nya utredningar, nya redogörelser och 

nya skattningar, där den information patienten uppger inte aktivt används i 

mottagandet och behandlingen i varje led. 

De 9 genomförda intervjuerna beskriver vårdmöten av skiftande kvalitet. Patienter och 

psykiatrer redovisar detaljrikt hur den goda vården gestaltas och vittnar om den 

mindre goda ur egna personliga erfarenheter. Den goda vården uppstår ur ett äkta möte 

mellan patient och läkare utifrån läkarens sociala responsivitet. Samtidigt får vi syn på 

attityder och beteenden inom vården som bidrar till ett mekaniskt och omänskligt 

möte.  

Det är svårt att påvisa systematiska brister eller förtjänster inom vården i denna studie. 

Variationerna tycks härstamma ur personliga egenskaper och förmågor, samt att 

människor söker sig till de verksamheter och avdelningar där de får gehör och 

gemenskap. Detta leder till olikheter på grupp- och avdelningsnivå, med olika karaktär 

på behandlingen som blir geografiskt identifierbar på ett sätt som liknar verkliga och 

tillskrivna egenskaper hos olika skolor på olika platser.  

Antal ord: 18887 
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Presentation 

Författarna har egna erfarenheter som innefattar många års arbete med psykoterapi och 

stödsamtal, bl. a. för tidigare inlagda inom psykiatrin. Vi har båda upplevelser av 

vänners och närståendes psykiska sjukdomar som borderline och psykos, liksom en 

flerårig erfarenhet av att vara stödperson vid livskriser. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är idag ett av de mest välutvecklade länderna i världen, enligt tidningen Forbes 

(Valet, 2019, oktober) men ca en miljon svenskar äter eller har ätit antidepressiva 

läkemedel. Det är en paradox. Trots goda levnadsförhållanden och en modern sjukvård  

mår många människor dåligt. 

Psykofarmaka saluförs med berättelsen att de påverkar nivån av signalsubstanser i hjärnan 

och därigenom vår sinnesstämning. Varför tror vi oss behöva dessa? Många pekar på att det 

skett en så kallad medikalisering av livskriser och känslor som hör till det naturliga livet: 

“Viljan att muta in livsvärldens fenomen inom medicinens domän” (Johannisson, 2007, sid. 

7). Fenomen som sorg och separationer har även de medikaliserats (Frances, 2013. sid. 28). 

Sedan 2017 avråder FN från ensidig förskrivning av antidepressiva läkemedel:  

 

“... det dominerande biomedicinska narrativet kring depression … bygger 

på selektiva och vantolkade forskningsdata… som åstadkommer mer 

skada än nytta, undergräver rätten till hälsa, och måste överges” (FN, 

World Health Day, 2017). 

Den psykiska ohälsan - upplevd oro eller nedstämdhet enligt Folkhälsomyndigheten - har 

det senaste decenniet blivit ett växande problem i samhället. Folkhälsomyndigheten (2019) 

rapporterar att en av fem svenskar har diagnostiserats med depression någon gång under 

livet. 

Paradoxerna kring psykisk ohälsa fortsätter samtidigt in i vårdsystemet. Den emotionella 

stressen är en stor orsak till besöken hos vårdcentraler idag. Inom primärvården sökte 25 – 

50 % av patienterna i USA vård på̊ grund av just detta (Frances 2013). I Sverige är det 

psykiska lidandet orsak till c:a en tredjedel av besöken vid Sveriges vårdcentraler (Sveriges 

Psykologförbund, 2016) samtidigt som det saknas psykologer vid en tredjedel av landets 
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vårdcentraler. Den vård som ska erbjudas vid behandling av lindrig till medelsvår depression 

är, enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer, psykoterapi (Socialstyrelsen, 2019).  

Vid uppsökande av vård möter patienten ofta läkare, men även psykologer och kuratorer. 

Det är i detta skede som behandling blir möjlig. Mötet med vården kan i många fall vara 

avgörande för den psykiska hälsans utveckling. Hur denna interaktion ser ut, hur den 

påverkar patienterna samt samhällets syn på psykisk ohälsa är intressanta fenomen. 

1.2 Syfte  

Mötet mellan känslomässigt belastade patienter och pressade läkare utan utbildning i 

samtalsterapi är intressant att studera. I ett kort möte skall läkaren ordinera en vård som 

hjälper patienten att må bättre. Vad har patienten möjlighet att uttrycka i detta möte, om ett 

behov som delvis är dolt för patienten själv? Hur responderar läkaren på patientens berättelse 

och egentliga behov?  

Vi vill belysa de socialpsykologiska mekanismer som är förknippade med att denna 

medikalisering av livskriser ökar i Sverige idag. Interaktion mellan människor ligger till 

grund för all samverkan. Vi avser att undersöka interaktionen mellan läkare och patient i 

behandlingsrummet.  

1.3 Frågeställningar 

●   Hur upplever patienten interaktionen med läkaren i behandlingsrummet? 

●   Vad utspelar sig på den vård-industriella Scenen och hur ser dess aktörer ut, vad är 

deras Agens och Verktyg, ur ett grammatiskt metodperspektiv? 

1.4 Uppsatsens disposition  

Först presenteras tidigare forskning inom såväl medicin som socialpsykologi. Svensk som 

internationell interaktionsforskning kopplad till vården presenteras. I teoridelen redovisar vi 

de socialpsykologiska teorier som är relevanta för studiens syfte. Metod-delen berättar hur 

studien gått till i praktiken samt hur vi har bearbetat vårt material.  
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Intervjuerna presenteras och analyseras i resultatdelen, i form av citat och kommentarer. 

Tolkningen av vårt material fortsätter i den avslutande diskussionen där även koppling till 

teorierna samt den tidigare forskningen görs.  

 

2. Tidigare forskning 

Från 1960-talet och framåt har olika patientorganisationer ifrågasatt läkarens roll i 

vårdmötet och medverkat till en mer genomlyst vård, där medicinsk information är 

mer tillgänglig och hela vårdprocessen mer transparent. KILEN var en 

konsumentorganisation som samlade uppgifter om biverkningar av psykofarmaka och 

andra skador inom medicinen1. Införstått samtycke och aktiv patientmedverkan har 

betonats som viktiga faktorer vid återupprättandet av hälsan. KILEN, Riksförbundet 

för Hjälp åt Läkemedels- & Narkotikamissbrukare (RFHL) och Riksförbundet för 

Social & Mental Hälsa (RSMH) är tre sådana organisationer i Sverige som strävat 

efter denna utveckling. Emellertid har psykiatrin sedan 1970-talet snarare övertagit en 

biomedicinsk diagnostisk modell från den somatiska vården, vilken ytterligare har 

förstärkts genom Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) III 

och senare diagnosmanualer från den amerikanska psykiatrin, från 1980-talet och 

framåt (Vilhelmsson, 2013). Nya psykoaktiva mediciner har även bidragit till dagens 

situation, där man anser att psykiska och känslomässiga besvär har biologiska orsaker. 

Denna medicinska förståelseform var starkt ifrågasatt redan under 1970-talet, först av 

Irving Zola (1972) och Ivan Illitch (1976), och senare när problemet med så kallad 

medikalisering beskrevs av Peter Conrad (1992 och 2007). Han pekade på att 

medikalisering innebär att ett allmänt livsproblem plötsligt börjar uppfattas och 

beskrivas i medicinska termer. Detta uppmärksammades av sociologer som började 

studera en ny form av ojämlikhet mellan läkare och patient (Broom, Woodward 1996). 

 
1 Se 8.2.1 KILEN 
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En del forskare pekar på två olika fenomen, dels medikalisering av smärta, kval och 

bedrövelse (eng: distress), dels uppfattningen att depression och nedstämdhet beror på 

en neurokemisk obalans som kan rättas till farmakologiskt (Vilhelmsson, 2013). 

DSM I (1952) och II (1968) byggde på den dynamiska psykiatrins tankegångar som 

går tillbaka på Freud och psykoanalysen (Hallerstedt 2006, sid.73). Man fäste mindre 

vikt vid symtom, vilka anses vara kulturellt betingade symboler, och ställde diagnoser 

utifrån underliggande kausala mekanismer. Ingen skarp distinktion gjordes mellan 

normalt och onormalt beteende. Från DSM III (1980) är tankesättet ett annat. 

Klassificering av mentala sjukdomar och störningar utgår från symtomen och mindre 

vikt läggs vid orsaker, där kopplingen mellan pressade, svåra livsomständigheter och 

psykisk störning blir ovidkommande. Detta leder till att i övrigt friska personer 

tillskrivs psykiska störningar som kan diagnostiseras och behandlas. Antalet störningar 

(diagnoser) ökar drastiskt, och denna tillväxt fortsätter i DSM III-R (1988), DSM IV 

(1994) och DSM 5 (2013, där man plötsligt övergav den romerska numreringen till 

förmån för arabiska siffror). 

I Frankrike mötte den franska översättningen av DSM III stort motstånd. Den franska 

psykiatrin som var starkt influerad av psykoanalysen och den franska intellektuella 

traditionen ”…uppfattade den symtomorienterade DSM III som en attack från den 

amerikanska psykiatrin” (Hallerstedt 2006, sid. 18). I den berömda skriften “Sorg och 

melankoli” från 1915 gjorde Freud en tydlig distinktion mellan en sorgereaktion och 

ett depressivt tillstånd. Han införde begreppet sorgearbete vilket pekar på att det är en 

process som tar tid och som kräver ett engagemang av var och en som drabbas av sorg. 

Men det skall inte förstås som ett patologiskt fenomen, som en sjukdom, som något 

som kräver behandling eller medicinering, utan som en naturlig del av livet. 

Denna nya klassificering av psykiskt lidande medför nya avgränsningar där vissa 

aspekter utesluts. Det som inte längre räknas som signifikant, relevant och tillämpbart 

utgår. En ny gräns är dragen och det som inte passar in ser man helt enkelt inte 

(Hallerstedt 2006, sid. 75). Att sakna förmågan att se någonting som någonting kallar 

Wittgenstein för aspektblindhet (Asplund 1970, sid. 44). 
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Vissa fenomen är så komplexa att de behöver analyseras genom gränsöverskridande 

samarbeten mellan discipliner för att inte reduceras bortom begriplighet. 

”Beteckningen BioPsykoSocialt (BPS) syftar till att ange att det inom det moderna 

sjukdomspanoramat förekommer flera besvär som tycks vara multifaktoriella” 

(Hallerstedt 2006, sid.76). Att enbart söka förklaringar inom en disciplin kallas ibland 

för biologism, psykologism eller sociologism. 

De biologiska förklaringarna blir alltmer populära och i takt med hjärnforskningens 

och genetikens utveckling inrangeras allt fler mekanismer och förklaringsmodeller 

under dessa discipliner. Den biomedicinska modellen har hög status, vilket även 

psykiatrerna i studien vittnar om. Neuropsykiatrin har tillägnat sig det biomedicinska 

paradigmets fokusering på mikrobiologi för att ”… förläna det en vetenskaplig 

legitimitet av ’hard science’ som alternativa paradigm saknar” (Hallerstedt 2006, sid. 

83). 

Diagnoser skapas av flera aktörer och kan beskrivas som sociala förlopp: ”patienter, 

läkare, arbetsgivare, sjukförsäkringssystem, läkemedelsindustri” m. fl. (Hallerstedt 

2006, sid. 37). Konsensus om en sjukdom kan ses som en ”förhandling mellan dessa 

aktörer… på en större samhällsscen… [där de] samspelar med kulturellt relevanta och 

medialt exponerade teman” (s. 22). De kan vara ”… ett sätt att förstå och förhålla sig 

till sjukdom eller avvikelse vid en given tidpunkt, i ett givet kunskapsläge och ett 

bestämt meningsbärande sammanhang. De är meningsprocesser” (s. 31). Varje tids 

diagnos drar till sig sina typiska bärare av desamma: ”nostalgiker, melankoliker, 

hypokondriker, neurasteniker, fibromyalgiker och utbrända”. 

Enligt studier från Stockholms läns landsting (SLL) 2004 önskade de flesta som sökte 

hjälp i första hand samtal eller psykoterapi (Hallerstedt 2006, sid. 47). Tyvärr finns det 

inga sammanställningar om diagnos och behandling från den somatiska öppenvården 

vilken inte är skyldig att föra sådan statistik. 
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2.1 Serotoninmyten och placeboeffekten (se även bilaga 8.1) 

Läkare har länge förundrats över patienters närmast magiska tillfrisknande efter 

behandling med besvärjelser och artefakter (Hari, 2018. sid 21ff). En unik “traktions-

stav” ansågs ha smärtutdragande förmåga och kunde även dra sjukdom ur kroppen. 

Den salufördes på 1700-talet av en Elisha Perkins från Connecticut via hans nya 

företag. Detta var naturligtvis en bluff. Det gick nämligen lika bra med vilken stav 

som helst, vilket Dr. John Haygarth visade år 1799, genom att erbjuda samma botande 

effekt, med en av honom själv tillverkad metallöverdragen trästav. Det läkekonsten än 

idag förundras över, och numera har att förhålla sig till, är denna placebo-effekt, och 

att trästavar och sockerpiller faktiskt fungerar, åtminstone för en tid. 

1995 genomförde Sapirstien och Kirsch (Kirsch, 2009 sid. 7) en så kallad metastudie 

över tidigare studier där placebo varit alternativ till den aktiva substansen. Studien 

visade att psykoterapi, läkemedel och placebo hade stor effekt på depression medan 

“ingen behandling alls” hade en mer begränsad effekt (sid. 9). Placeboeffekten 

uppgick till ca 75 % av effekten för läkemedel och terapi. Tester som innefattar så 

kallade aktiva placebo med bieffekter typiska för antidepressiva läkemedel får ännu 

mindre skillnad mellan drogeffekt och placebo. En del av skillnaden kan alltså 

tillskrivas ett genomskådande av vilken substans man tilldelades i studien (så kallad 

breaking blind). 

Kirsch fann vidare att ett stort antal studier som inte visade någon fördel för läkemedel 

gentemot placebo inte publicerats (Kirsch, 2009, sid 24). Food and Drug 

Administration’s (FDA) regelverk kräver att alla genomförda studier sänds in, medan 

läkemedelsbolagen själva väljer vilka de vill publicera. Kravet för ett godkännande 

från FDA är endast 2 positiva utfall från 2 olika studier, oavsett hur många som 

genomförts. Alla dessa tester redovisade även resultatet enligt den så kallade 

Hamiltonskalan, som skattar graden av depression och omfattar 51 steg. Den faktiska, 

medicinska drogeffekten var en statistiskt signifikant förbättring med 1,8 punkter på 

Hamiltonskalan gentemot placebo. Denna förbättring är dock inte medicinskt 

signifikant eftersom skillnader i storleksordningen 2 punkter knappt är urskiljbara i 
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verkligheten. Dessa preparat visar sig ha mycket små positiva medicinska effekter 

men desto större negativa bieffekter. Förbättrade sovrutiner ger en ökning med 6 

punkter (sid 28). 

Teorin om depression som en kemisk obalans av serotonin i hjärnan utvecklades från 

hypoteser under 1960-talet och senare via forskning för att ta fram läkemedel som 

skulle åtgärda denna obalans (Schildkraut 1965; Coppen 1967). Depression ansågs 

inte längre vara en naturlig följd av stress och överbelastning, nu skulle den förklaras 

med en underliggande biologisk faktor. Men denna förklaring är omdiskuterad 

(Kramer 1993; Moncrieff 2009; Valenstein 2002; Kirsch 2009; Healy 2006 och 2012) 

och det saknas ett etablerat vetenskapligt underlag för kemisk balans i hjärnan, och i 

synnerhet för en identifierbar patologisk obalans (Lacasse 2005). 

Det finns inget vetenskapligt stöd kvar för monoamin-hypotesen om den kemiska 

obalansen i hjärnan, ändå är det denna berättelse vi hör hela tiden. Det har inneburit att 

depression inte längre uppfattas som en naturlig reaktion på prövningar utan som en 

kemisk obalans med en underliggande biologisk faktor. 

Sammantaget så har vi inget stöd för serotoninhistorien (monoamin-hypotesen2). Vi 

har ingen signifikant skillnad för läkemedel mot placebo, och vi har ett stort antal 

granskande studier av läkemedelsbolagens framfart, via böcker och rapporter av 

Conrad, Frances, Goldacre, Healy, Kirsch, och Vilhelmsson (m. fl.) som hävdar att 

teorin om den kemiska obalansen i hjärnan är en myt. 

Det är inte lätt att hantera placeboeffekten kognitivt, eller vetenskapligt. Den strider 

mot vår uppfattning om rationalitet och våra förklaringar av orsak och verkan ur ett 

materiellt, kemiskt och biologiskt perspektiv. Den tycks peka mot alternativa 

förklaringar varav de som ryms inom psykologi och socialpsykologi möjligen går att 

acceptera. 

 
2 Se bilaga 8.1 för utförligare redovisning av serotoninmyten, monoaminhypotesen och 

placeboeffekten. 
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Läkare brukar inte regelbundet ordinera sockerpiller till sina patienter och kan 

följaktligen inte jämföra effekten av läkemedel och placebo. När de skriver ut ett 

läkemedel och det fungerar blir det naturligt att tillskriva läkemedlet den positiva 

effekten. Det är bara det att tusentals olika kurer har ordinerats under läkekonstens 

historia, ända från den tid då det verkligen var fråga om konst snarare än vetenskap. 

Många gånger har det fungerat. 

“Powdered stone worked. So did lizard’s blood and crocodile dung, and pig’s 

teeth and dolphin’s genitalia and frog’s sperm. Patients have been given just 

about every ingestible - though often indigestible - substance imaginable. They 

have been ‘purged, puked, poisoned, punctured, cut, cupped, blistered, bled, 

leached, heated, frozen, sweated, and shocked’, and if these treatments did not 

kill them, they may have made them better” (Kirsch, 2009, sid. 56). 

2.2 Medikalisering (se även bilaga 8.2) 

Medikalisering följer trender i samtiden och måste betraktas som tidsbunden. Det slår 

åt båda hållen, medan nya fenomen inlemmas under medicinsk domvärjo utrangeras 

andra. Ett fåtal fenomen har av-medikaliserats, t ex onani och homosexualitet. Dessa 

anses inte längre utgöra ett område för den medicinska vetenskapen att 

uppmärksamma, men de hör till undantagen. 

I den amerikanska psykiatrins diagnosmanual DSM 5 har man tagit bort den tidsgräns 

på 2 månader efter en personlig förlust som fanns i DSM IV inom vilken ingen person 

skulle diagnostiseras som deprimerad. Denna manual har stort globalt genomslag och 

påverkar även svensk vård och diagnostik, inklusive läkemedelsförskrivning (Frances, 

2013, sid. 14). 

I behandlingsrummet möter den enskilde en representant för ett vårdindustriellt 

komplex (Frances, 2013, sid. 29). Denne representant är dessutom under stark 

tidspress, och kanske även stressad. Förutom att detta möte är kort, vanskligt, oftast 

unikt till sin engångskaraktär och ojämlikt, innebär det också att socialiteten i 

patientmötet kan antas vara formad på förhand av läkarens skolning, erfarenhet och 
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praktiska metod vid utövandet av läkaryrket. Läkaren har erfarenhet av tusentals 

patienter, efter några år, och detta skapar en kunskap och erfarenhet i sig, samt en 

praxis som reglerar mötet. Därutöver finns det med stor sannolikhet traditioner och 

försanthållanden inom själva vården och professionen, bortom den enskilde läkarens 

mottagning. 

Medikalisering uppfattades först som en följd av läkares “medicinska imperialism”, att 

successivt vilja utvidga sina domäner och befogenheter. Det visade sig snart vara ett 

betydligt mer komplext fenomen. Medikaliseringen av alkoholism drevs t ex i 

huvudsak av intressegrupper som Anonyma Alkoholister (A.A.) där läkarna var bland 

de sista att acceptera att alkoholism skulle utgöra en sjukdom. 

WHO har beskrivit att depression snart riskerar att utgöra den största andelen av 

världens totala sjukdomsbörda (Vilhelmsson 2014b, sid. 63). Förändrade kriterier och 

ändrad datainsamling är dock de främsta faktorerna bakom ökningen, snarare än en 

verklig ökning av den psykiska ohälsan. 

Inom psykiatrin har ny kunskap inom farmakologi, neurovetenskap och genetik lett till 

en fokusförskjutning från psykoterapi och familjebehandling till medicinsk behandling 

med olika preparat. Denna utveckling förstärks ytterligare genom att en tredje part 

(staten via sjukvården) betalar för medicinerna och minskar utgifterna för terapi och 

annan behandling. 

2.2.1 Farmakologisering 

Farmakologisering definieras som “en process där sociala, beteendemässiga eller 

kroppsliga fenomen anses behöva behandlas med läkemedel”. Det innefattar 

utvecklandet, kommersialiseringen och regleringen av dessa läkemedel från den 

kemiska industrin (Vilhelmsson 2014a, sid. 35). Farmakologisering kan därmed öka 

utan motsvarande ökning av medikaliseringen. 

Skrivagenturer författar vetenskapliga artiklar när man vill visa ett nytt läkemedels 

effektivitet och ofarlighet. Denna spökskrivning av vetenskapliga rapporter med ett 

underliggande kommersiellt syfte har också uppmärksammats som ett fenomen 
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bidragande till farmakologisering (Healy 2006 och 2012; Abraham 2010). Dessa 

skrivs i hemlighet av anställda vid läkemedelsbolagen under täckmantel av någon 

akademiker som lånar sitt namn till publiceringen, vilket ger ett intryck av objektivitet 

och vetenskaplighet (Goldacre 2012, sid. 309). Närmare 8% av artiklarna i sex ledande 

medicinska tidskrifter visade sig vara skrivna på detta sätt enligt en studie från 2011 

(Vilhelmsson 2013). Ett sådant exempel är Current Medical Directions (CDC), ”… 

vars mål är att leverera vetenskapligt korrekt information strategiskt för specifika 

målgrupper” (Hallerstedt 2006. sid. 84). 

Även ekonomiska intressen kan antas påverka farmakologiseringen då det visat sig 

finns ekonomiska incitament för medlemmar i de kommittéer som tagit fram DSM-

manualerna. Ca 57 % av medlemmarna i DSM IV hade en koppling till 

läkemedelsindustrin, och ca 69 % av DSM 5 panelen, när detta senare undersöktes 

(Vilhelmsson 2014a, sid. 23). Läkemedelsforskningen är därmed delvis styrd av DSM, 

och man försöker genom lobbying få in nya diagnoser i kommande upplagor, vilket 

utökar möjligheterna till att marknadsföra nya läkemedel (Hallerstedt 2006, sid. 76). 

Inte sällan åtföljs dessa rekommendationer om nya och bättre läkemedel med en 

motsvarande nedsvärtning av tidigare preparat som närmar sig sina kommersiella 

utgångsdatum. Plötsligt är de tidigare lovordade preparaten behäftade med en mängd 

brister och måste därför ersättas av nya, från samma bolag. 

2.3 Interaktionsforskning  

I artikeln “Attachment theory as a model of Doctor-patient interaction” har författarna 

redogjort för kopplingen mellan anknytningsteori och interaktion mellan läkare och 

patient (Cassedy, Enander, 2015). De menar att relationen och interaktionen mellan 

läkare och patient är ännu en relation där både läkarens och patientens anknytnings-

mönster påverkar såväl bemötande som hälsan. I Amy Coopers (2015) artikel “The 

doctors political body” får vi syn på interaktionen mellan läkare och patient vid en 

vårdcentral i Venezuela samt de sociopolitiska budskap som kan ligga dolda i dessa 

möten. Forskningen visar att mötet mellan läkare och patient sker på en Scen där fler 

samhälleliga krafter verkar än bara de rent läkande. 
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Intresset för mötet mellan patient och läkare är stort, och forskningen sträcker sig över 

olika världsdelar. Den vetenskapliga forskningen kring interaktionen vid psykisk 

ohälsa har inte varit lika omfattande. Vi har funnit några studier som vi redovisar i 

denna uppsats. I “Communication in medical encounter: an ecological perspective” 

beskriver Richard Street de möten som sker i behandlingsrummet, samt de olika 

kommunikativa strategier som båda parterna tar till (Street, 2003). Varje möte mellan 

en läkare och en patient är ett unikt tillfälle för båda parter att få sina egna och 

gemensamma behov tillgodosedda. Hur pass uppfyllda dessa behov blir beror på den 

respons som läkare och patient utbyter. Det är inte slumpmässiga uttalanden som sker, 

i dessa interaktioner är det ofta återkommande kommunikativa strategier vi ser (ibid). 

Strategierna som läkarna tar till i dessa möten är antingen patient- eller 

läkarfokuserade (Street, 2003). Fokus på patienten upprätthålls genom öppna frågor, 

att erbjuda stöd eller visa oro. Vid fokus på läkaren själv så eftersträvas “klinisk 

kontroll” genom stängda frågor och att fokusera på den fysiska problematiken. Vilken 

strategi som läkaren använder sig av har visat sig kunna bero på t ex kön, där kvinnor 

visar mer intresse för de psykosociala faktorerna bakom ohälsa. En annan faktor är 

läkarens egen syn på ohälsa. Läkare som ansåg sig ha en vidare syn på ohälsa samt de 

faktorer som kan tänkas ligga bakom var mer benägna att erbjuda emotionellt stöd och 

intresse för patienten (ibid). 

Även om patienterna och läkarna har sina egna uppfattningar och attityder kring 

motstående part, så är interaktionen mellan dem totalt beroende av den andres respons. 

Patienten är ofta osäker på sin roll i denna interaktion, medan läkaren har ett övertag. 

Frågorna tenderar att styra mot de medicinska problemen och i sin ovisshet så svarar 

patienten ofta lydigt (Street, 2003). Ett tydligt fokus på patienten kan bidra till att 

personen vill öppna sig och dela med sig av en mer detaljerad beskrivning av sin 

hälsa. Samtidigt kan initiativet till en öppnare dialog komma från både patient och 

läkare. Läkaren har inte alltid ett övertag i situationen. Patienter som ställer fler frågor 

och är öppna kring sin problematik och hälsa får ofta mer information (ibid). Detta 

förutsätter dock att man själv vet hur man ska föra sin talan kring sin hälsa, fysisk 

likväl som psykisk. 
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Streets forskning kan vi även ta del av i Schultz och Rubinellis (2015) artikel 

“Erratum to: Arguing “for” the patient etc.” Den argumentativa kraft som kan styra 

interaktionen är inte något som Street belyser, men som Schultz och Rubinelli 

utvecklar. Mötet mellan patient och läkare uppfattas inte spontant som en debatt, där 

den ena parten hävdar en ståndpunkt och den andra säger emot. Det ses ofta mer som 

ett utbyte av information. Patienten berättar hur den mår och läkaren kommer med 

förslag på behandling (Schultz, Rubinelli, 2015). Schultz och Rubinelli menar dock att 

den argumentativa delen finns i detta möte. 

Anledningen till att detta är relevant, menar de, är att förr i tiden ansågs läkaren ha en 

argumentativ inställning till mötet, men med patientens välvilja och godkännande 

(Schultz, Rubinelli, 2015). Patienten hade sällan en egen kunskap kring diagnoser eller 

behandling. Idag ser den medicinska Scenen annorlunda ut. De alternativa 

behandlingarna blir fler och fler, och via media och internet är det numera möjligt för 

patienterna att självdiagnostisera och hitta passande behandling med en Google-

sökning. Interaktionen mellan läkare och patient blir då onekligen påverkad och 

läkaren kan möta motstånd och frågor som aldrig förut togs upp. 

Anne-Marie Jutel skriver i sin artikel “Sociology of diagnosis” (2009) om det narrativ 

som leder fram till en diagnos i interaktionen mellan läkare och patient. Jutel beskriver 

interaktion dem emellan som ett utbyte av två narrativ, patientens och läkarens. 

Patientens egen berättelse, påverkad av samhälle och egna erfarenheter, delges läkaren 

som tar in och återberättar historien, ofta med ett för båda parter passande slut - en 

diagnos. Jutel skriver dock att diagnosen är resultatet av narrativet kring den ohälsa 

som patienten vittnar om, men där viktiga detaljer kring patienten bortfaller i jakten på 

den medicinska diagnosen. Genom sitt narrativ så berättar även patienten om sig själv, 

och om sitt liv, vilket ofta glöms bort i processen. 

Jutel beskriver flera positiva aspekter av diagnostisering. Den kan ses som ett 

nödvändigt hjälpmedel och en prognos för vissa, för att förebygga framtida besvär. 

Det finns även en enande kraft i diagnostisering. Personer som får svar på sina frågor 

kan nu även hitta andra i samma sits och finna en gemenskap (Jutel, 2009). 
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De skilda narrativen kring diagnostisering kan också bero på läkarens och patientens 

olika definitioner av psykisk ohälsa. I “You’re depressed, No I’m not” (Boden, 1999) 

redogörs för en enkätstudie som gjordes med 90 läkare och 681 patienter (varav 42 % 

har varit deprimerade) om synen på depression och dess symptom och behandling. 

Psykologiska orsaker och effekt av icke-medicinska behandlingar var både läkarna 

och patienterna överens om. Dock hade läkarna överlag en mer biologisk syn på 

depression, där somatiska symptom och medicin som behandling ansågs viktiga. 

Bland de patienter som själva har varit deprimerade var denna medicinska syn 

vanligare (ibid). 

Förvirringen kring diagnostisering av depression är något som vidare undersöks i “The 

overdiagnosis of depression in non-depressed patients in primary care” (Aragones, 

2006). Studien är en av få som har undersökt detta fenomen och visar på att 

diagnostisering av depression skiljer sig om den kommer från husläkare (hos de 

undersökta VC) eller manualer som DSM. Överdiagnostisering hos husläkare är ett 

faktum, men beror troligen på att de som blev överdiagnostiserade visade starka 

psykologiska symtom samt hade en tidigare historia av depression. De hävdar att 

överdiagnostisering är något som kan leda till överdriven medikalisering, men 

samtidigt att det kanske inte är diagnoserna i sig som är viktiga, utan en 

behandlingsplan som fungerar. 

I “The significance of the small things for dignity in psychiatric care” (Skorpen, 2015) 

får vi höra 6 olika patienters upplevelser kring bemötandet inom den psykiatriska 

vården i Norge. De båda artiklarna tar upp den sårbara aspekten av att söka och vara 

föremål för psykvård. Vid psykiatrisk vård är känslor som skam och skuld vanligt 

förekommande hos patienter och anhöriga, och ett värdigt bemötande av en kompetent 

och förstående läkare var något som uppskattades, samtidigt som den minskade 

känslan av skam. Med värdighet menas att bli sedd som den unika individ man är och 

tagen på allvar (Skorpen, 2015). Värdighet är något som återkommer som tema i “The 

Doctor’s political body”, där vi även får vi ta del av patienternas egna berättelser kring 

hur ett önskvärt respektive icke önskvärt bemötande ser ut (Cooper, 2015). De 

socioekonomiska skillnaderna hos patienter på vårdcentralen i Venezuela är något som 
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bubblar upp till ytan i interaktionen med läkaren. Bemötandet var avgörande för 

patienternas känsla av värdighet. Ointresse och nonchalans hos läkaren stärkte känslan 

av begränsning på grund av deras bakgrund, medan ett möte med en lyhörd läkare 

väckte deras tro på den egna värdigheten. ‘Humanitario’ var det bästa betyg en läkare 

kunde få, och skulle kunna översättas till ‘en person som har patientens bästa i 

åtanke’. Motsatsen blev ‘materialista’ (Cooper, 2015). 

I Sverige har Socialstyrelsen givit ut en kunskapssammanställning kallad “Effekter av 

psykosociala insatser för personer med schizofreni och bipolär sjukdom” (2006). 

Forskning om verksamma psykosociala insatser som Topor saknar i rapporten är bl. a. 

relation och allians mellan brukare och behandlingspersonal och brukares egna 

hanteringsstrategier, stöd från anhöriga och vänner samt placebo. Forskning kring 

placebo “...visar att ‘icke verksamma’ insatser kan vara ytterst verksamma” (Topor, 

2010). 

Varför lyfts då inte samtliga verksamma psykosociala insatser fram i rapporten? 

Expertgruppen valde att sätta en metodologisk avgränsning för fältet som skulle 

undersökas. Följande passage är illustrativ: 

“Således kan den insats som skall undersökas inverka på val av studietyp, 

vilket i nästa led kan påverka vad som inkluderas i en översikt. Även andra 

kontrollerade studier än de med Randomized Control Trial design (RCT) kan 

ge värdefull information, inte minst i ett utvecklingsskede av en viss insats.” 

Topor svarar själv i sin artikel så här: 

“Socialpolitiska reformer, mellanmänskliga relationer och sammansatta 

verksamheter är tre exempel på frågeområden som inte kan undersökas med 

randomiserade kontrollerade studier. Att begränsa våra frågor till dem som 

kan besvaras med denna och endast denna forskningsmetod får förödande 

konsekvenser” (Topor, 2010). 
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2.3.1 KILEN  

Den svenska konsumentorganisationen KILEN samlade rapporter om biverkningar 

och vårdupplevelser från patienter i en databas. Det är detta material som 

Vilhelmsson, Svensson och Meeuwisse analyserat i en kvalitativ studie kallad ‘A pill 

for the ill’, 2013. Deras forskningsrapport inom medikalisering och interaktion mellan 

läkare och patient har tematiserat resultaten i följande huvud- och underkategorier: 

1) Olika tolkning och förståelse av problemet; 

2) Val av behandlingsstrategi; 2a) förskrivning av antidepressiva läkemedel som första 

strategi; och 2b) psykoterapi föreslås sällan som alternativ. 

3) Tillit och misstro till läkaren; 3a) upplevelse av likgiltighet och nonchalans; 3b) 

upplevt tvång att acceptera diagnos och behandling; och 3c) att känna sig övergiven av 

läkaren. 

Sammanställning av resultat3: Patienter har ofta en egen uppfattning om grunden och 

orsaken till deras känslomässiga problem. Detta kan handla om stress, 

barndomstrauma eller svåra omställningar i livet, vilket av några beskrivs som 

“normala reaktioner på svåra livssituationer”. Tidigare studier har visat på denna 

skilda tolkningsram mellan läkare och patienter, där läkaren ofta underlåter att 

beskriva den sociala kontexten bakom en depressionsdiagnos. Sociala och 

känslomässiga livsomständigheter tillmäts inte heller någon betydelse, de blir 

irrelevanta för behandlingen av patienten. En djupare förståelse för patientens 

livshistoria kräver dessutom mer tid, vilket sällan är möjligt i dagens vårdsystem. 

Även bruket av diagnosmanualer och snabbskattningsformulär bidrar till en relativt 

tidseffektiv men ytlig diagnosticering av känslomässiga tillstånd, vilket sammantaget 

bidrar till en åtskillnad i problemförståelser enligt 1) ovan (Vilhelmsson et al 2013). 

2a) Val av behandlingsstrategi, främst antidepressiv medicinering. Förskrivningen av 

antidepressiva upplevdes nästan uteslutande hänga samman med en renodlat medicinsk 

 
3 För en utförligare redogörelse för KILEN-studien se Bilaga 8.2.1 
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förståelse av vad depression och nedstämdhet egentligen är. Det förekommer olika 

metaforer som liknar dessa preparat vid vitaminer eller insulin för diabetiker, dvs något 

som piggar upp eller är nödvändiga att tillföra. Andra beskrivningar är att dessa mediciner 

korrigerar ‘kemiska problem i nervsystemet’ eller ‘obalanser i hjärnan‘ (se 2.1 ovan). 

2b) Val av behandlingsstrategi, psykoterapi erbjuds sällan. “Det enda jag ville var att 

få någon att tala med, någon form av terapi” säger en 22-årig kvinna i studien, men 

detta erbjuds sällan då tidigare studier visat att läkare är mindre villiga att överväga 

icke farmakologisk behandling (Lexchin, 2001). Detta kan även vara en följd av 

omfattande marknadsföring genom reklam, seminarier och annan publicitet kring 

medicinska preparat, vilket minskar sannolikheten att psykoterapi föreslås och erbjuds. 

Själva förståelseformen angående den etablerade och lätt kommunicerbara berättelsen 

om obalans i hjärnan för serotonin medverkar också till en biologisk uppfattning av 

problemet, vilket inte medför att psykoterapi erbjuds som ett förstahandsval (Cohen, 

1993). 

3a) Tillit och misstro till läkaren och upplevelse av likgiltighet och nonchalans: 

Tilliten till läkaren blir ibland stukad redan vid första konsultationen. En viktig 

parameter i god vård är just tilliten till läkaren och dennes expertis och medicinska 

kunnande. Tilliten kan förstärkas genom att läkaren visar social responsivitet gentemot 

patienten (Broom 1996) och genom följsamhet eller förståelse för patientens egen 

tolkning av sin belägenhet (Cornford et al 2007). 

3b) Ibland använder även läkaren argumentet om indragen sjukskrivning för att 

påtvinga patienten en viss behandling, vilket bidrar till ökad misstro gentemot läkaren 

(Vilhelmsson, 2013). En del patienter vittnar om att de gett upp sitt motstånd inför 

läkemedelsförskrivning inför hotet om indragen sjukskrivning (ibid). Andra studier 

visar patienters känsla av tvång inför att acceptera medicinering förskriven av läkaren 

(Barry et al, 2001). 

3c) Enligt Socialstyrelsen skall förskrivning av antidepressiva läkemedel regelbundet 

utvärderas och omprövas för att minimera biverkningar och risker. Deras egna studier 

visar att så sker i endast 40 % av fallen och mer än 60 % av dessa hade använt 
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läkemedlen i mer än ett år. Flera patienter vittnar om en känsla av övergivenhet och att 

ingen brydde sig om hur de mådde eller hur deras framtid skulle bli. 

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

De teoretiska analysbegrepp vi valt är Johan Asplunds teori om den sociala responsiviteten 

(Asplund 1987, sid 11ff, 25, 29ff) samt Kenneth Burkes teori kallad ’A grammar of motives’, 

där han analyserar sociala fenomen i enlighet med en närmast teatral modell innehållande 

Aktörer, Handlingar, Utförande, Bevekelsegrunder samt en samhällelig Scen där det hela 

utspelar sig (Burke 1962, sid. xixff, samt sid. 3ff).  

Vi har valt att undersöka interaktionen i behandlingsrummet ur ett perspektiv som redogör för 

de sociala responser som utbyts mellan läkare och patient och hur de upplevs av patienten. 

Detta avspeglar även möteskvaliteten och det goda, responsiva läkarmötet upplevs av 

patienten som positivt och hoppfullt. Det handlar om en upplevelse av förståelse och 

gemensam tolkning av besvär och behov.  

Burkes motivgrammatik är en mer teoretisk och analytisk beskrivning och tolkning av 

skeenden och handlingar. Att tolka och beskriva ett behandlingsmöte ur det grammatiska 

motivperspektivet menar vi tillför en djupare förståelse för vad som utspelar sig i mötet.  

3.1 A Grammar of Motives 

Hur beskriver vi vad människor gör, och varför de gör det de gör? Burke menar att fem 

begrepp är tillräckliga – och nödvändiga – för något han kallar en motivens grammatik. Det är 

samma begrepp som litteraturen eller teatern laborerar med, och som är obligatoriska i vilken 

kvalificerad deckare som helst. De svarar på frågorna: Vem, var/när, vad, hur och varför. 

Burke pratar om Agent, Scen, Akt, Verktyg och Syfte eller snarare Bevekelsegrund (Agent, 

Scene, Act, Agency and Purpose). Varje beskrivning av en händelse som innefattar mänskliga 

handlingar kan sägas både börja och sluta här. Det Burke vill utmejsla ligger emellertid 

bortom den enkla beskrivningen av ett vardagligt eller iscensatt drama. Det han läser in i vart 
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och ett av de fem begreppen innebär en flytande övergång mellan alla fem. Goffman däremot 

reducerar mänskligt handlande till Scenens betingelser och villkor, där vårt uppträdande och 

våra masker är utformade i enlighet med den interpersonella scenens gränser för oss. Vi 

agerar i enlighet med den scen vi för tillfället befinner oss på. 

Burke strävar efter att gå utöver denna starka reduktion av drivkrafter. Alla fem begreppen är 

på samma gång självständiga och sammanlänkade, och vi tappar bort någon aspekt av 

förståelsen om vi reducerar de fem till fyra, tre, två eller endast en. Detta kallar Burke 

kasuistik (spetsfundighet, sofism) (sid. xvi). Vi kan betrakta Scenen enbart som en bakgrund, 

där någonting händelsevis och tillfälligt råkar utspela sig, men Burke menar att Scenen likt 

övriga begrepp kan uttydas och tolkas, så att meningsbärande strukturer och teman som 

överensstämmer mellan begreppen framträder. Vi når en mer fullödig förståelse när vi 

betraktar helheten och förbindelserna mellan aspekterna i Burkes pentad.  

” Our five terms are ’transcendental’ rather than formal (and are to this 

extent Kantian) in being categories which human thought necessarily 

exemplifies. Instead of calling them the necessary ‘forms of experience’, 

however, we should call them the necessary ‘forms of talk about 

experience’. For our concern is primarily with the analysis of ‘language’ 

rather than with the analysis of ‘reality’” (sid. 317). 

En bildkonstnär kan betrakta kroppen som ett uttryck för Agentens personlighet, och den 

”materialistiska medicinen ser kroppen ’Sceniskt’, enbart som ett ’fysiskt material’ ” (Burke, 

1962, sid. xx). Man kan även se den som ett ’Verktyg’ som förmedlar intryck från 

verkligheten utanför. Maskiner är Verktyg, men tillsammans, i den aggregerade mängd vi nu 

använder oss av dem, kan de snarare betraktas som den Industriella Scenen. 

När vi röstar utför vi en Handling, en Akt, och den röstande är Agent. Det sätt som vi 

avlockas våra röster, på den Politiska Scenen, för snarare tanken till att väljarna blivit 

politikernas medel, eller Verktyg, eller t.o.m. en del av Scenen.  

”Såtillvida som en röst är avlagd utan medveten kunskap om dess 

konsekvenser, kan man fråga sig huruvida röstandet kan beskrivas som en 

Handling (Akt). Den skulle kunna kallas passiv, eller enbart en 
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Kroppsrörelse, en Förflyttning, (vilket behavioristerna skulle kalla en 

Respons på en Stimulus)” (Burke, 1962, sid. xx). 

Samtidigt som de fem begreppen innehåller varandra är de parvis kopplade. Scen-Agent, och 

Scen-Akt bildar dyader med särskilda egenskaper. Scenen innehåller Akten, och Agenter och 

Akter behöver vara konsistenta med Scenen (Burke, 1962, sid. 3). Akten artikulerar Scenen 

(sid. 7) och litteraturkritikern Burke anför många exempel från den dramatiska världslittera-

turen för att åskådliggöra detta när han formulerar sin dramatiska konsistensprincip. I Hamlet 

varnar Horatio för att själva omgivningen, naturen, kan locka fram desperation och leda till 

det definitiva slutet genom självmord. Denna uppfattning om naturen som motiv för ett 

handlande skulle sedan återkomma under de följande århundradena (sid. 6). Hos Camus 

framställs mordet i L’étranger närmast som framkallat, eller åtminstone utlöst av, solen 

(Camus, 1957, sid. 93ff).  

Konsistens mellan Scen och Agent förekommer i alla dramatiseringar, i film, litteratur och i 

verkliga livet, närhelst vi vill göra ett händelseförlopp begripligt. Det är, enligt Burke, 

”ubiquitous” (allestädes närvarande, sid. 11). Även brott mot detta villkor tjänar ett syfte, att 

belysa och kontrastera mot det vedertagna och normalt förekommande. Vår utgångspunkt 

tycks vara att olika människor hör hemma, och bäst kommer till sin rätt, i olika miljöer. 

Omvänt så träder vissa människor (egenskaper) fram under nya och förändrade 

omständigheter (sid. 18ff.). Vi känner igen tankefiguren från Montesquieus klimatlära, som 

säger att de yttre omständigheterna, geografi och klimat, bestämmer varje folks anda och 

vilket statsskick de har. Denna lära tar vi numera inte så högtidligt, men som tankefigur är den 

utbredd; människor och miljöer hör ihop och präglar varandra.  

Burke skiljer på Handling och Förflyttning (kroppsrörelse). Behaviorismen reducerar all 

Handling till ren Kroppsrörelse (Burke, 1962, sid. 10), där människor blir automater vars 

Rörelser bestäms av de materiella förutsättningarna. Utan att gå till denna ytterlighet kan man 

ställa sig frågan vilka dessa yttre omständigheter är, som inskränker vårt mänskliga 

Handlande till Rörelser, i den mån detta förekommer? När blir vi lydiga robotar i stället för 

aktiva medmänniskor? Vi betraktar dessa frågor som Burkes mest centrala bidrag till den 

socialpsykologiska interaktionismen och återkommer till denna tankefigur längre fram. 
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I en militär kontext heter det att ”terrängen bestämmer taktiken”, i enlighet med Scen-Akt-

dyaden (Burke, 1962, sid. 12). I dagens politiska analyser talar man gärna om “situationen”, 

som synonym till Scenen (sid. 13). Marxismen benämner det “produktionsvillkoren” och 

menar att dessa villkor, denna Scen blir bestämmande för våra Handlingar och möjligheter.   

När Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet” kunde vi lika gärna översätta det med ”Jag 

är Akten”, eller mer utförligt: ”Jag representerar ett system som skapar de rätta Akterna” 

(Burke, 1962, sid. 15). Detta ord, ‘Väg’ behöver särskilt uppmärksammas, genom att vi tittar 

på Agent-Akt-dyaden. Både Akten och Agenten behöver en Scen som ”håller” (contain) dem. 

Vi kan inte på samma sätt säga att Agenten ”innehåller” Akten, även om Akter kan sägas visa 

egenskaper inneboende hos Agenten. Omvänt så påverkar ett ämbete Agenten och hans Akter. 

Vi behöver bara tänka på yrkesroller och yrkesetik för att få syn på hur olika positioner i ett 

samhälle ställer upp hinder och möjligheter för vårt beteende, även utan sanktionsmöjligheter. 

Här kan vi ana vidden av Burkes grammatiska motiv-system. Scen, Agent och Akt är nära 

förbundna med varandra och inte fristående. När vi dessutom betraktar de Verktyg och 

Bevekelsegrunder som fullbordar pentaden får vi en analysmodell som inte reducerar 

beskrivningar av vårt handlande utan söker deras fulla motiv. 

3.1.1 Riktning som motivation 

Ibland ställs frågan: ”Varifrån kommer du?” och även ”Vart är du på väg?” Finns det en 

”riktningens substans” som guidar oss längs vägen? Hursomhelst så tycks den riktning vi tagit 

utsäga någonting om våra motiv. Om vi reducerar mentala tillstånd till materiella företeelser 

kan vi betrakta Rörelse (eng: motion) som motiv (Burke, 1962, sid. 32). Om någon följer en 

parabel eller kurva kan vi tala om rörelsens inriktning (eng: movement). Folkvandring t ex 

följer sådana kurvor, eller vågor, och utgör motiv för individen att följa med. Andra motiv kan 

sägas utgöras av känslor eller situationen. ”Tillfället gör tjuven” säger vi på svenska. 

Burke kontrasterar Skapelsen (Genesis) med Evolutionen och menar att Skapelsen utgör 

prototypen för en Akt, såsom den mest fullkomliga Akten ”…so God made everything out of 

nothing” (Burke, 1962, sid. 65). Evolutionsprocessen däremot är en Rörelse, där 

händelseförloppet sker utan aktiva, medvetna val (sid. 63). Han säger vidare:  
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”…novelty, is seen to exist normally, in some degree, as an ingredient of 

every human Act; for each contains some measure of motivation that 

cannot be explained simply in terms of the past, being to an extent, 

however tiny, a new thing” (s. 65).  

Att Handla (to Act) skapar eller tillför någonting nytt i stunden. Burke tycks mena att den i 

annat fall inte utgör en Handling (Akt) utan endast en Rörelse. ”Man skulle kunna säga att 

våra Handlingar framträder (”i relief”) mot bakgrunden av de Sceniska betingelserna. De 

senare låter oss förstå vad våra Handlingar är, men de visar oss också vad våra Handlingar 

höjer sig över” (Asplund, 1980, sid. 155). 

3.2 Det sociala livets elementära former och social responsivitet 

Sociala responser är precis vad de låter som. Socialitet betyder samhällelighet eller 

sällskaplighet (Asplund 1987a, sid. 11). Respons betyder svar eller gensvar. Vi reagerar på 

och svarar varandra. Svaren kan bli av olika karaktär, men att alls lägga märke till den andre 

är ett erkännande av dennes existens och utgör responsivitet. Det är ett elementärt beteende. 

Sådana äger rum naturligt och spontant, försåvitt de ej är förhindrade att inträffa (sid. 210). 

Det omvända, asocial responslöshet, måste vi lära oss, det behöver övas in. Vi kan 

disciplinera oss själva att t. ex. inte hälsa på den granne som vi är osams med. Det kräver stor 

medvetenhet och disciplin (Asplund 1987b, sid. 9ff). Att förhålla sig responsivt är att 

kommunicera. Det är ömsesidiga handlingar och händelseförlopp vilka bygger på turtagning 

och att knyta an till det som just förmedlades kognitivt, uttrycksmässigt, kroppsligt. 

Kommunikation sker på flera plan, vanligen talar vi om process och innehåll. Sättet vi vänder 

oss till varandra har en viss intensitet, närhet och energinivå, innehållet kan avspegla detta 

eller kontrastera mot det. Utan denna ömsesidighet, byggd på en i stunden gestaltad 

likvärdighet eller jämlikhet övergår kommunikationen till kamp eller maktutövning med över- 

och underordning. Andra förhållningssätt är t ex en instrumentell människosyn, där den andre 

betraktas och behandlas som en sak, ett objekt, ett medel som är till för att uppnå vissa mål. 

”Hur skall vi lokalisera den sociala responsiviteten? Var återfinns den? I 

förstone är vi kanske böjda att säga att den sociala responsiviteten är en 

inre egenskap eller benägenhet hos enskilda individer. … Den sociala 
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responsiviteten befinner sig snarare utanför individen …[eller] bör i varje 

fall lokaliseras till ett system vilket är mera omfattande än det system som 

avgränsas av individens ytterhud” (Asplund 1987a, sid. 19).   

”En grupp … består av … personer, vilka har en gemensam historia och en 

gemensam framtid samt delade uppgifter och mål” (Asplund 1987a, sid. 

24). ”En ’elementär gemenskap’  kommer … före alla gruppbildningar … 

är mera primitiv än en grupp. Hur skall en ‘elementär gemenskap’ … 

definieras? …den skall definieras i termer av social responsivitet.”  

Asplund menar att vi länge saknat detta begrepp ’elementär gemenskap’, vilken befinner sig 

på nivån mellan individen och gruppen. Det är här vi återfinner det sociala livets elementära 

former. Tillfälliga sammankomster och möten mellan främlingar som av olika anledningar 

befinner sig på samma plats och deltar i någon aktivitet som ramar in dem kan därmed anses 

utgöra elementära gemenskaper. Enstaka eller upprepade möten mellan läkare och patient 

utgör därmed också en elementär gemenskap. 

  

4. Metod 

Patientupplevelser är avgörande för att kunna få syn på hur det mänskliga mötet gestaltar sig i 

behandlingsrummet. Fenomenologiska djupintervjuer har tillämpats för att så långt det går 

fånga och beskriva hur den sociala interaktionen formas och hur den upplevs av patienter och 

läkare. Intervjuerna innehåller flera olika aspekter av interaktionen, dels den rent medicinska, 

diagnostiska och farmakologiska, dels den emotionella lyhördheten och det mänskliga mötet. 

Det är framförallt det senare som vi med socialpsykologiska teorier försökt tolka för att i bästa 

fall kunna redovisa hur känslomässiga behov tas emot, tolkas och diagnostiseras.  

4.1 Metodologisk ansats 

Då vi har strävat efter att ta del av personers upplevelser av interaktionen mellan läkare och 

patient i vården har vi valt ett fenomenologiskt förhållnings- och angreppssätt till 

intervjustudien. Fenomenologi är ett i grunden filosofiskt förhållningssätt inom kvalitativ 
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analys, och det utgår från en djupare förståelse av en persons upplevelse av ett fenomen 

(Starks & Trinidad, sid. 1373). Genom dessa beskrivningar kan man finna en bakomliggande 

mening till fenomen. Fenomenologin bygger på en öppenhet gentemot fenomenet och 

intervjupersonen. 

Fenomenologi kan beskrivas som ett undersökande som utgår från själva saken, fenomenet, 

det undersökta, och som söker en förståelse, för att inte säga relation till detta. Man är själv 

som forskare det verktyg som söker mönster och mening, och som med en lyhörd 

respektfullhet går i närkamp med detsamma, i akt och mening att förstå. Sökandet präglas av 

öppenhet, fördomsfrihet, en beredskap att finna det unika och inte tidigare kategoriserade, 

som inte passar in till fullo i någon befintlig teori. Ett utforskande som låter fenomenet vara 

genuint okänt, och som behöver upptäckas och beskrivas på dess egna villkor. En ödmjuk 

inställning. 

4.2 Material och analys 

4.2.1 Urval 

Urvalet blev 2 psykiatrer och 7 patienter, varav 7 kvinnor och 2 män. Dessa har aldrig mötts 

eller haft någon vårdrelation med varandra. 

Urvalet av intervjupersoner från den medicinska professionen har främst skett med 

bekvämlighetsurval. Vi har sökt upp personer i våra nätverk med kunskap inom ämnet. Detta 

gäller främst läkare, psykiatrer och forskare som vi tagit kontakt med efter litteratursökning. 

De patienter vi intervjuat har sökt sig till vården via husläkare eller vårdcentral, och i några 

fall genom direkt hänvändelse till psykiatrin. En del har haft allmänna och diffusa 

känslomässiga symtom som nedstämdhet, ångest och livskris, medan andra sökt hjälp för 

konkreta besvär som ätstörning eller självskadebeteende. Patienterna har vi fått kontakt med 

genom bekvämlighets- samt snöbollsurval. Via bekanta har frivilliga intervjupersoner ställt 

upp och även introducerat andra deltagare. Vi har även vänt oss till ett facebook-forum för 

psykisk ohälsa där 2 intervjupersoner frivilligt ställt upp i studien. Detta kan klassas som ett 

icke-slumpmässigt “självval”. Vid förfrågan om deltagande har vi redovisat studiens syfte 
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samt de rättigheter som deltagaren har. Deltagarnas anonymitet har garanterats genom att 

uppgifter som namn och andra kännetecken har ändrats. 

4.2.2 Bortfall 

I denna studie har det blivit ett bortfall av en intervjuperson, som i slutfasen ställde in mötet. 

En annan förändring är skillnaden i antalet patienter och läkare. Ursprungligen skulle studien 

innefatta 5 patienter samt 5 läkare. Det innebär att de två parterna (patient och läkare) är olika 

representerade. Vi har inte lyckats, på grund av covid-19, intervjua någon allmänläkare vid en 

vårdcentral vilket från början var vår avsikt.  

4.2.3 Datainsamling 

Insamlingen av data har fått göras med de medel som varit lämpliga under dessa 

omständigheter. Insamling av material skedde under april 2020 och intervjuerna gjorde 

författarna tillsammans. Hur och var intervjuerna skulle äga rum fick intervjupersonerna 

bestämma själva. 3 intervjuer har varit personliga möten på platser som varit bekväma för 

patienten och oss, 5 utfördes på zoom med kamera eller utan (en patient valde att inte visa sitt 

ansikte), samt en intervju gjordes via face-time på mobiltelefon.  

Vi hade tidigare gjort 2 olika frågemallar till intervjuerna, en för läkare/psykiater och en för 

patienter (se bilaga). Vid utformandet av dessa mallar hade vi fenomenologins syfte i åtanke. 

Intervjupersonens berättelse låg till grund för intervjun, och vi har därför i de flesta fall ställt 

helt andra frågor än de i frågemallen. Från början valde vi att ha en mall med flera öppna 

frågor istället för en strikt guide som skulle begränsa intervjun och personens berättelse.  

Under intervjuernas gång försökte vi att hålla oss inom fenomenet, samt snarare fördjupa 

detta med frågor kring känslor och tankar, men även lämna mycket rum för deltagaren att 

formulera sig själv (Starks & Trinidad, sid. 1374 – 1375). Allt eftersom intervjuerna fortgick 

så kom vi naturligt in på vissa ämnen mer än andra utifrån det intervjupersonen valde att prata 

om. Ursprungligen avsåg vi att undersöka patienter som upplevde nedstämdhet och sökte sig 

till vårdcentral. På grund av det breda urvalet samt intervjupersonernas olika erfarenhet så 

fick vi inblick i flera olika psykiska tillstånd och fler vårdenheter. 
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Transkriberingen har gjorts genom att lyssna på intervjuerna i långsamt tempo och 

sedan skriva ut det som sagts. Transkriberingen blev 98 sidor lång.  

4.2.4 Analys 

Under kodningen har vi utgått från Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) och 

fenomenologins syfte. Smith, Jarman och Osborn beskriver IPA som en ‘dynamisk process’ 

som är beroende av forskarens förmåga att sätta sig in i deltagarnas berättelser, vilket sedan 

leder till en induktiv kodning utan på förhand uppgjorda kategorier eller teman (Smith, 

Jarman & Osborn, 1999. sid. 219). Då vår studie grundas i 9 berättelser kring interaktion så är 

IPA en passande kodningsteknik. 

Vid analys och kodning har vi första läst igenom det transkriberade materialet noga. Vi har 

tagit ut det viktiga i intervjuerna med hjälp av noteringar. Dessa har utgjort stödord för de 

teman och det innehåll vi senare redogjort för i uppsatsen (Smith & Flower, sid. 83). 

Noteringarna är menade att sammanfatta vad och hur personen upplevt fenomen och kan vara 

återberättande, känslorelaterade eller konceptuella (Sid. 84, 88).  

Noteringarna, samt de 7 teman som vi har fått fram genom dessa, har vi redovisat nedan i 

form av Not & Tema-tabeller (se bilaga). Utvalda citat som vi valt att redovisa har noterats 

med anteckningar och sedan sammanfattats i teman. Tabellerna är en sammanslagning av den 

“not-kodning” som gjorts, samt de “theme-tables” som används inom IPA (Smith & Flower, 

sid. 100). En tema-tabell redovisas även i början av resultatavsnittet.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i studien är beroende på hur väl vi lyckats operationalisera vårt syfte till en 

relevant och belysande intervju (Djurfeldt et al. 2018, sid.104). Vår frågemall har behövt vara 

relativt öppen för att ge utrymme för intervjupersonernas egna berättelser. Genom att låta 

intervjupersonen berätta, men samtidigt söka svar på vår frågeställning, så har vi ibland 

behövt leda intervjun i riktning mot vårt syfte då sidospåren fört åt ett annat håll. Genom att 

låta den första frågan vi ställer i intervjun utgå ifrån patientens första möte, har vi konsekvent 

bäddat för att såväl syfte som frågeställningar tillgodoses. Detsamma har gällt vid intervjuer 

med psykiatrerna, att låta dem berätta om ett första möte. Vi tror att validiteten ökat genom att 
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flera intervjuer genomförts, där den sociala interaktionen mellan läkare och patient blivit 

tydlig, enligt de resonemang som förts ovan.  

En annan aspekt som har påverkat reliabiliteten i studien är det faktum att flera av 

intervjuerna har gjorts via zoom. Något som medfört en del tekniska problem för oss och 

intervjupersonerna, samt att vissa delar av intervjun fallit bort på grund av dåligt ljud. Ibland 

har intervjupersoner behövt upprepa sina svar och de har då inte blivit lika utförliga den andra 

eller tredje gången.  

Vi finner deltagarna mycket trovärdiga. Vi får konsistenta och motsägelsefria intryck av det 

självupplevda, vilket även förstärks av flera emotionella signaler. Vid ett tillfälle brister en 

intervjuperson i gråt, oavsiktligt, när denne genom frågorna och den egna berättelsen s.a.s. får 

syn på sin egen situation, och sitt fleråriga lidande, kopplat till bristen på effektiv behandling. 

Detta vittnar om en god reliabilitet i svaren, i förhållande till de frågor vi ställt. 

4.4 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Under studien har vi, liksom många andra, stött på vissa begränsningar i både urval och 

utförande. Covid-19, som satt sina spår i samhällets alla hörn, har även påverkat oss. Till 

följd av digitaliserade intervjuer så har tekniska problem förekommit under insamlingen 

vilket vi fått acceptera. 

Hängivenheten till intervjupersonens perspektiv är viktigt, enligt Starks och Trinidad (sid. 

1376). Under utförandet av intervjuerna och kodningen är det viktigt att särskilja sina egna 

åsikter från deltagarnas berättelser. Berättelser filtreras genom våra egna erfarenheter. 

Andra överväganden har varit det tolkningsarbete som intervjuerna samt kodningen av 

dessa inneburit. Efter den första intervjun har vi till exempel fått omorganisera vår 

intervjumall (se bilaga), samt utveckla denna under studiens gång.  

En annan begränsning med digitala forum är att möteskvaliteten minskar då vi inte sitter i 

samma rum. Ibland kan man läsa av känslor och meningsstrukturer icke-verbalt, genom 

kroppsspråk och fysiska uttryck under intervjun och anteckna dem. Oftast framkommer de 

även ur det verbalt uttalade. De bildar i bästa fall en samstämmighet som underlättar 
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tolkningen av intervjupersonens upplevelse. Detta bidrar även till en större validitet (Starks 

& Trinidad, sid. 1376). I och med omständigheterna så har denna del av det 

fenomenologiska arbete delvis uteblivit. 

4.5 Etiska överväganden 

Det kan upplevas svårt att diskutera personliga upplevelser kring ett ämne som för många 

är privat och känsligt. Vissa patienter har varit väldigt öppna och frispråkiga och där har vi 

inte känt samma återhållsamhet kring följdfrågor, medan andra patienter varit mer 

restriktiva i sina utläggningar och då har vi anpassat oss efter detta. Vi har redan från 

början varit medvetna om det ansvar som det innebär att be någon berätta personligt om 

sina upplevelser. Det är viktigt att ta emot berättelser med lyhördhet, medkänsla och 

respekt. Det innebär att låta personen tala till punkt och få det utrymme som krävs i 

stunden.  

För att bygga upp en trygghet och ett förtroende hos intervjupersonen har vi i början gått 

igenom de rättigheter personen har i och med deltagande i studien. Anonymitet, rätt att få 

dra sig ur, “passa” frågor de inte är bekväma med samt förtydligande om att de får dela 

med sig av exakt så mycket eller lite de är bekväma med. Då ingen ska känna sig pressad i 

intervjuerna så har vi valt att börja med öppna, relativt neutrala frågor, där deltagaren själv 

får avgöra hur personlig och utförlig den vill vara. Därigenom blir det lättare att läsa av 

personliga gränser och kunna förhålla sig till dem genom hela intervjun.  

Ett annat etiskt övervägande har varit hur vi ska presentera intervjupersonerna och citaten i 

följande delar. Avslöjande eller alltför personliga detaljer som hemort eller specifik 

problematik har klippts bort och namnen har bytts ut för så stor anonymitet som möjligt.  
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5. Resultat  

Vi har tagit del av nio berättelser kring mötet mellan en patient och en läkare, psykiater 

eller annan vårdgivare. De delar med sig av upplevelser och erfarenheter från vårdmötet 

och sina egna känslor och tankar kring detta. Interaktionen har på så sätt blivit synlig för 

oss och resulterat i de 7 teman som vi nu kommer att presentera. Vi har valt de citat från 

intervjuerna som har ansetts vara representativa för varje tema. Citaten har sedan 

analyserats med hjälp av de socialpsykologiska teorier som vi valt för studien.  

 

Tema  Exempel på noteringar 

1. Första mötet Första besöket hos läkaren. BUP. 

Smärtutredning.  

2. Rundgång Inte delaktig i besluten och tankarna hos 

läkaren. Kände sig förbigången.  

3. Motsättningar/Missnöje Konflikt mellan läkare och patient. Läkaren 

har rätt och patienten fel.  

4. Genomförd/avbruten 

behandling 

Genomförd behandling. Färdig med den. 

Fortfarande öppen för att söka hjälp igen.  

5. Psykofarmaka Medicin, billigare. Otåliga patienter är också 

en faktor till att ge medicin. Ger effekt.  

6. Självbild Går emot ens egna värderingar. Blir 

identitetskris. 

7. Den goda/onda vården Nöjd med vården patienten får idag. Genuint 

bemötande.  

5.1 Tema 1. I begynnelsen var mötet  

Alla våra intervjuer började från början, med det första mötet. Patienternas bakgrund 

och psykiska lidande skiljer sig mycket i både intensitet och uttryck, och den 

ursprungliga “nedstämdhet på VC” som vi ämnade att undersöka blev någonting helt 

annat, exempelvis borderline på BUP eller ätstörning på klinik.  

Men innan vi dyker ner i patienternas berättelser, så är det lämpligt att undersöka den 

plats dit de tar sig när de mår dåligt, vården. I dessa fall blev det allt ifrån 
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Studenthälsan, Vårdcentral (VC), Ungdomsmottagning (UMO), Psykiatriavdelningar 

eller vanlig läkarmottagning. I intervjuer med två yrkesverksamma psykiatrer så har vi 

försökt reda ut de interaktioner och attityder som förekommer i vården - samt hur 

dessa faktiskt utspelar sig i mottagningsrummet. Exempel på detta kan vi läsa i 

följande citat: 

“Det kan ju vara en människa som en timme tidigare har förlorat en 

anhörig, det vet man ju inte ... så måste man ha en väldigt öppen fråga i 

förväg. Men det är ytterst sällan som människor kommer så, ofta är det 

först på telefon, sen sjuksköterska, sen kommer man till läkare. Och man 

vet vanligen vad det handlar om när patienten sitter framför en. Och då 

frågar man om det. Och då får dom berätta sin bild först.”  

- David, psykiater 

 

“Varje människa har en berättelse om sig själv som den måste få ihop...Och 

en del patienter har inte den här berättelsen och då är vårdens jobb att 

tillsammans med dom skriva berättelsen eller utforska berättelsen. För en 

patient som har den berättelsen ... sätter sig själv som en agent4 i livet, 

istället för att vara en passiv hjälpsökande…” 

- Wieslawa, psykiater 

 

Här visar båda psykiatrerna en ambition att möta och förstå patienten i stunden, och en 

vilja att svara an i mötet med patienten. Det finns olika metoder för detta, främst 

samtalet. Patienten kommer med sin livserfarenhet och sina behov och kan inte alltid 

redogöra för dessa på ett begripligt sätt. Därför behöver psykiatern lyssna inkännande 

och med ett öppet sinne, vilket även tar tid, för att i bästa fall förstå patientens behov 

och föreslå behandling. Ambitionen att låta patienten förbli aktiv, vara Agent i sitt eget 

liv noteras särskilt. Nästa citat är en kontrast mot denna inställning. Här blir patienten 

en passiv mottagare av vård, där endast expertens, läkarens, Akter räknas:  

“Då träffade jag den läkaren, som dessutom kändes väldigt opersonlig och 

fyrkantig. Han pratade inte heller om nån längre plan, utan det var mer bara 

konstateranden och in i journalen. Jag vet inte ifall känslan var att jag 

 
4 Här använder psykiatern spontant ordet ’agent’, sannolikt i dess allmänna betydelse. Det ska ej 

uppfattas som någon koppling till Burkes teori, vilken vi inte berörde alls i intervjuerna.  
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övergav mig själv, den hade jag definitivt när jag var hos den psykologen 

och jag hade ingen bra känsla när jag gick från läkaren heller”. – Fridur 

 

Bemötandet framstår här som fyrkantigt och nedlåtande. Det lätt mekaniska, och 

responslösa beteendet från läkaren resulterar i en “inte bra känsla” hos patienten. Det 

blir inte något bra samtal, utan en negativ upplevelse.  

Nedan redovisar några deltagare upplevelser av sina första möten med vården: 

“Jag skrev en egen remiss, och skrev att jag mådde dåligt, var deprimerad och 

nedstämd, så mina förväntningar när jag kom dit var att få träffa någon som 

tog mig på allvar, som verkligen lyssnade på mig, som förstod mig och som 

liksom ville engagera sig, i att jag mådde bättre.” … “Det var som att han 

eller hon, ...som mest frågade frågor och man får ju fylla i enormt mycket 

formulär”. - Nadir 

Nadirs önskningar kring ett responsivt möte är i linje med alla deltagares 

förväntningar. Det är ofta ett stort steg att söka hjälp och man förväntar sig att bli 

aktivt mottagen redan vid det första mötet. 

“...jag tyckte att dom var väldigt nedlåtande...jag skulle fylla i väldigt mycket 

enkäter och jag tyckte aldrig det var svar på det jag ville säga och så var jag 

lite såhär “fast det är både det och det” och då sa de “Nej det är inte så, det är 

[bara] ett utav dom”. Och jag argumenterade och då tyckte de att jag var 

jobbig som bara argumenterade med enkäterna.” - Adina 

Kontrasten mot psykiatrernas ambition i inledningen ovan är slående. En skillnad är 

att dessa patienter träffat allmänläkare på vårdcentral. Här är den avsatta tiden mycket 

knappare, och diagnos ställs i många fall nästan enbart utifrån självskattnings-enkäten. 

Många redovisar en brist på förståelse och kommunikation från läkarens sida. Det 

tycks inte ske något personligt möte där vårdgivaren knyter an till det patienten 

förmedlar. Det vill vi beskriva som en brist på responsivitet vilket får konsekvenser 

för möteskvaliteten och omhändertagandet. Patienten lämnar mötet med en känsla av 

att inte ha blivit förstådd, att inte ha fått hjälp med sina problem. Här vittnade det 

dessutom om en nedlåtande attityd vilket sannolikt förvärrar känslan av psykiskt 

lidande. Det upplevs som en tillrättavisning. Patienten borde bete sig eller fylla i 
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enkäterna på ett sätt som tillfredsställer vårdpersonalen. Detta initiala vårdmöte borde 

undersökas specifikt i framtida studier kring mottagandet inom vården. 

5.2 Tema 2: I väntan på Godot 

Efter det första mötet med vården så fick vi höra långa berättelser om in- och utskrivning hos olika 

vårdenheter och ibland “jackpots” av kontinuitet i behandling och bemötande. Liksom titeln på 

detta tema så beskrev patienterna en väntan på behandling utan konkret mål. I detta tema redogör vi 

för de känslor och tankar som patienterna hade kring att inte vara helt delaktig i sin egen 

vårdprocess.  

Wieslawa, psykiater, berättar om hur denna process går till:  

“Så en del … skickar vi in och en del skickar vi tillbaka nån annanstans, till 

vårdcentralen, och de som vi tror att vi behöver träffa, som är ganska många, 

dom träffar vi kanske en tre-fyra gånger och så kollar vi vad som är det 

största problemet. Så skickar vi dom till rätt mottagning inom vår klinik. 

Eller förser dom med goda råd och liksom “gör så här”… Det är lite olika 

hur dom gör på vårdcentralerna, en del har ju inte ens kuratorer och då måste 

de hänvisa vidare.“  

- Wieslawa 

En utredning görs för att sedan kunna fastställa vilken vårdenhet som är mest lämplig för 

respektive patients behov. Psykiatern, som Agent, använder utredningssamtalet som ett 

Verktyg för att utföra rätt behandling så att rundgången kan minimeras. Mottagandet i och med 

varje förflyttning är viktigt, och något som kan skapa frustration hos flera patienter. Exempel 

på detta kan vi läsa om nedan.  

“Jag gjorde om alla enkäter och jag tyckte det var lite onödigt, … o sen så 

skulle jag träffa en läkare, som gjorde en bedömning innan man stod på 

väntelista. Och då träffade jag en läkare som inte hade läst min journal och 

som satte sig o ”jaha, berätta!” Och då ska jag börja om, allting. Hon kände 

inte igen nåt när jag tog upp, någonting, vilket jag blev väldigt arg på. ... 

”Okej, börja om”…o liksom att någonstans har jag alltid varit väldigt 

frustrerad på att dom inte har kunnat läsa på delar av den… dom gick alltid 
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in på samma snedspår. Så hon var jättedryg,  … jag skulle sättas på listan 

för behandling... Men ett halvår efter det så ringde dom och sa ”nu har vi 

kommit fram till det, men nu måste du komma på ett utredande samtal 

igen!” - Adina 

“Jag är trött på cirkusen psykiatrins hus. Nu antar jag att om man är vuxen 

så kommer man direkt dit men jag är trött på den primärvårds-, 

sekundärvård-cirkusen... nu kom jag på det, de bytte så att primärvårds 

remisserna skulle liksom godkännas av sekundärvården.“ - Adina 

“Det är alltid svårt tycker jag i början när man träffar en läkare för då måste 

man liksom berätta om hela situation igen och den ska hinna skapa sig en 

uppfattning, jag hade redan ätit olika mediciner som inte hade funkat. Så 

det kändes som att läkaren ställde färdiga frågor, ehm, så de första mötena 

skulle jag inte säga gav nånting direkt, och sen till slut, det dom gör är ju 

att ge medicin.” - Nadir 

Att bli vidareskickad tycks i de flesta fall innebära att man själv behöver redovisa hela 

problematiken igen, trots att det finns journaler över patientens historik. Några vittnar om hur 

krävande det är att behöva börja om igen. Vattentäta skott mellan avdelningar hämmar 

kontinuiteten i vården. Det är patienten själv som måste orka motivera och argumentera för 

sin sak. Andra upplever det jobbigt att hela tiden fylla i samma enkäter och självskattningar, 

för att endast bli inbokad för ett nytt möte. Den faktiska vården tycks saknas i denna fas av 

vårdprocessen.  

Den behandling som erbjuds är ofta otillräcklig, långdragen och inte så träffsäker. Alla vittnar om 

många nya möten, väntan, uppskjutna behandlingar och tomma löften. Patienten är därmed utlämnad 

till att spontanläka, ge upp eller vara tillräckligt medveten och handlingskraftig för att mer eller mindre 

tvinga till sig den vård den verkligen behöver. Det är endast i undantagsfall som vi i denna studie får 

höra om ett ömsesidigt, förtroendefullt samarbete mellan läkare och patient. I många fall utspelar sig 

snarare ett kottkrig parterna emellan. Patienten är nästan alltid i underläge.  

Frustrationen kring rundgången kan mynna ut i ett missnöje hos patienterna. Detta är något vi 

berättar mer om i nästa tema.  
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5.3 Tema 3: Motsättningar och missnöje 

Flera patienter upplevde en brist på delaktighet och samsyn angående vårdprocessen. Läkarens 

status och patientens vilja att få sin röst hörd var något som inte alltid mynnade ut i ett givande 

samarbete. Nedan får vi höra några patienters syn på denna motsättning:  

 

“Sen jag blev 18 har jag varit delaktig men innan det så, när jag var 

minderårig, så var jag inte delaktig alls”. - Ahimsa 

 

“Och hon diagnostiserade mig med höstdepression vilket jag själv inte var 

bekväm med. Och så kom väl hon och jag överens om att jag ska börja diska 

varje dag för att må bättre, och det var väl ungefär den lösningen hon hade. 

Och jag kan förstå tanken, men det kändes lite väl … Det är nog ganska lätt att 

ge upp där när man inte klickade riktigt. Men jag var väldigt angelägen om att 

faktiskt hitta nån som kunde hjälpa mig”. - Fridur 

Beroende på deras egen medvetenhet kring sin historia och sitt tillstånd så kan bemötandet upplevas 

annorlunda från person till person. Också beroende på dagsform och psykiskt mående överlag vid 

tidpunkten. Orkar man slåss för sin sanning, för att få sina behov tillgodosedda eller lägger man sig 

platt inför läkarens direktiv? En del visar sig ha kämpat trots att de inte haft orken. Det blir en paradox, 

att behöva uppbåda en psykisk styrka när man mår psykiskt dåligt. Utan denna blir ofta mötena tafatta 

och tomma och patienten förblir oförstådd och obemött, och får en känsla av uppgivenhet. 

På grund av den rundgång och de återvändsgränder som många av patienterna stötte på under sina 

läkarbesök så växte något som vi inte kan kalla annat än missnöje. Ofta bottnade detta missnöje i 

dåligt samarbete mellan läkare och patient, traumatiska möten inom vården eller en bristande 

kommunikation parterna emellan. Till följd av detta så fanns det några patienter som, tack vare en 

kämpaglöd och en vetskap kring “hur det känns att bli hjälpt på riktigt”, tog sin vårdresa i sina egna 

händer. Detta bristande samarbete berättar en psykiater om i följande utdrag:  

“...en del vårdgivare kan upplevas auktoritära. De flesta patienter vet ganska väl 

vad de vill, ibland stämmer inte det överens med vad vi tycker att dom behöver. 

Det är en pedagogisk uppgift att synka ihop det där. Det är vi inte alltid jättebra 

på i psykiatrin. Men för mig är det en viktig arbetsuppgift.”  

- Wieslawa 
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Samarbetet mellan läkare och patient, enligt våra intervjuer, fungerar inte alltid. Om man ska 

döma av följande citat så kan de förväntningar som läkaren och patienten tar med in i 

behandlingsrummet skära sig mot varandra. Här blir läkaren Agent och patienten i bästa fall 

ett Verktyg, eller bara ett objekt, en diagnos utan självinsikt, och med motstånd. 

“I: Vem sa du var lägst i status?  

R: Patienten. Men alltså det är en tvist, att patienten tycker en sak och 

läkaren tycker en annan sak, eller terapeuten. Då är det ju inte några tvivel 

om att läkaren har rätt och att patienten har fel.”  

- Wieslawa 

De statusskillnader som ibland, enligt vår källa, förekommer i mötet krockar med patientens 

behov att bli sedd som en fullvärdig människa. Det kan ta sig uttryck i sämre förtroende för 

vården, men kan hos vissa patienter motivera att söka upp en ny instans, för att få ett värdigt 

mottagande. Förutsatt att man mår tillräckligt bra och har en erfarenhet av ett bättre 

bemötande sen tidigare.  

“Det är svårt överlag att be om hjälp...och...men jag tycker att man ska kunna ställa 

krav på mycket liksom...men sen kanske jag själv inte mår så bra och då inte orkar ta 

tag i saker och så…” - Nadir 

Kraven som patienterna ställde på vården kunde bottna i egna psykologiska kunskaper, 

utbildningar inom sjukvården som gjorde att patienten “visste vad den kunde förvänta sig”, 

eller som i följande citat, en gynnsam hemmamiljö där ens egna ord och behov stått i centrum:  

 “Det kan komma av att jag är ensambarn och jag är väldigt van vid att vuxna lyssnar 

på mig… Och jag tyckte inte att hon lyssnade det minsta på vad jag sa, så av någon 

anledning så slutade vi med det där - det var bara lite såhär, jag tyckte väl inte att det 

gav någonting.” - Adina 

För de patienter som inte haft lika lyckosamma omständigheter så kunde missnöjet istället 

visa sig i en uppgivenhet gentemot sin situation och vård. Vissa har levt med uppgivenheten i 

flera år.  

“I: Hur upplever du allt det här?  
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R: Mm...Jobbigt såklart, men känner lite att jag kanske har gett upp i att försöka.” - Nadir 

“I: Skulle du säga att det här var den första behandlingen du fick sen du var 14? Första 

bemötande behandlingen? Hade det inte varit nånting innan? 

R: Ja… nej det har det inte.”- Ahimsa 

I citaten ser vi hur viktigt det är att känna sig förstådd, att läkaren responderar, eller svarar an 

på det patienten uttrycker och behöver. Det kan finnas en spänning eller en konflikt, när en 

diagnos behöver ställas och patienten är omedveten eller förnekar olika aspekter av sina 

behov och sin livsföring. Men det vi ser ovan är en brist på förståelse som leder till tomhet 

och uppgivenhet. Man kan ställa sig många frågor inför dessa fenomen. Beror det på tidsbrist, 

på den korta tid allmänläkare har för ett möte? Beror det på läkarens tolkningsföreträde? 

Beror det på något annat? Ett uteblivet mänskligt möte sätter spår, det är något man minns 

med smärta, och ambitionen måste vara att i varje situation följa den Hippokratiska eden, 

vilket en av psykiatrerna påminde om: “att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid 

trösta”. Ord och insatser som inte bygger på ett svar, en respons, utifrån det patienten just 

förmedlat blir till tomma rörelser, där kroppar förflyttas men inte handlingar med ett 

vårdinnehåll. Detsamma gäller en brist på åtgärder, när ingenting alls sker efter en 

konsultation.   

 En särskilt anslående kommentar fälldes under en intervju och den löd så här:  

“...och jag tänker att det  måste ju vara folk som inte har uppbackning hemifrån - eller jag 

har ju haft en standby psykolog - som bara faller ur, som inte tar sig till det där mötet och 

då sitter någon där och är nedlåtande och bara: -”varför ska du vara här, varför ska du ha 

vård?” man bara faller ur totalt och mår jättedåligt för att du liksom inte…  Man skulle ju 

vilja att de är stöttande, jag tänker att psykisk vård borde vara stöttande”. - Adina 

I det uttalandet ligger en erfarenhet av motsatsen, och ett beklagande samt en 

rekommendation för framtiden. Det är svårt att inte hålla med. Detta är en patient som varit 

med om ett omfattande remissförfarande och behandling vid flera olika kliniker och enheter, 

samt även blivit hemskickad obehandlad, trots oerhört allvarligt psykiskt lidande. Här har en 

psykolog och en husläkare utgjort den goda förebilden, men patienten har saknat just detta 

stöttande inom psykiatrin och vissa specialfunktioner.  



41 (86) 

5.4 Tema 4: Avbruten/Genomförd behandling  

Den behandling som patienten kom dit för blev i vissa fall genomförd och i vissa fall uteblev 

den. Flera patienter blev hemskickade mitt i ett akut vårdbehov. Tankar och attityder 

angående behandling redogörs för nedan:  

“Så fort jag blev ensam så kom ångesten… [plötsligt] så sa dom att “aha men nu 

har du varit här 2 veckor nu skriver vi ut dig” Och jag blev jättechockad för jag 

mådde inte ett dugg bättre men läkaren sa att jag har sett dig le i matsalen, när du 

suttit i matsalen, då kan du inte vara självmordsbenägen”. - Rigmor 

“...men behandlingen var egentligen att jag skulle äta 6 gånger om dagen och jag 

kommer ihåg att jag kände mig så otroligt lurad. Att äta sex gånger om dagen, det 

kändes som att jag var i en komplott typ, att de konspirerade mot mig. Ingen 

människa äter 6 gånger om dagen, frukost, mellis, lunch, mellis, middag, 

kvällsmål. Jag har aldrig ätit så mycket typ i hela mitt liv, och så regelbundet…” - 

Helga 

Här ser vi exempel på två patienter som förväntas ta itu med sin problematik, suicid och 

anorexi, utan att få hjälp med grundproblemet. Helga måste följaktligen genast börja äta 

massor med mat för att kunna få behandling för sin ätstörning. Här syns tydligt en 

vårdparadox som behöver ett särskilt studium eftersom den inte är helt ovanlig. I någon 

mening förväntas patienten först bota sig själv, för att kunna få vård. Ytterligare ett exempel 

från livets hårda skola är att missbrukare först behöver hålla sig nyktra och drogfria för att 

sedan få behandling för sitt missbruk.  

Pga ett antal lyckliga omständigheter fogade sig Helga under trycket av andra villkor 

(exempelvis prestera på jobbet, inte vilja bli inlagd), och fann sig i denna för henne mycket 

plågsamma behandling. Alternativen till att börja äta framstod för just henne som än värre, 

men detta var mer tur än skicklighet och inget som vården kan ta åt sig äran för. Först senare, 

efter avslutad behandling, insåg hon själv det kloka och nödvändiga i behandlingen, men då 

hade hon redan facit i hand. Detta måste betecknas som en synnerligen vansklig strategi för 

att uppnå ett positivt vårdresultat. 

Även om behandlingen blev genomförd så var det några deltagare som fortfarande inte var 

nöjda, och ville söka vidare hjälp. 
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“Kanske olika... alltså psykolog, terapeutbehandlingar, just för att det är en 

specifik sak som gjort att jag blivit deprimerad, och känns som man borde 

behandla det. Då kanske man vill fokusera på att behandla det istället för att ge 

mig medicin…” - Nadir 

Här beskriver patienten att den önskar trauma-behandling i form av terapi, vilket hon även 

blivit utlovad, men utan uppföljning. Vi kan i texten, samt under intervjun, ana en uppgiven 

och frustrerad inställning till situationen. Vissa patienter har dock genomfört behandlingar med 

varierat resultat. Nedan kan vi läsa om två patienter som vill fortsätta sin behandling:  

“... och den behandlingen känner jag mig ganska färdig med. Sen kan jag 

väl nånstans vara lite nyfiken på att prova KBT också... Jag är öppen för att 

söka hjälp igen.” - Fridur 

 

“Men sen när jag var klar på ätstörningsenheten då tyckte inte jag att jag 

hade kommit någonstans alls. Jag tyckte inte jag tänkte annorlunda eller 

kände annorlunda eller nånting. Ingenting hade hjälpt alls. Jag var ju klar så 

att det var ju tack och hejdå från ätstörningsenheten och då visade det sig 

att det inte riktigt var någon som brydde sig.” - Adina  

 

Vård-resan blir för många en rad uteslutnings-moment, där man testar en behandling som 

fungerar litegrann, och så får man testa något nytt. Detta kan förklara att folk befinner sig i 

olika behandlingsformer så pass länge, och rundgången fortsätter.  

“Alltså jag…. man kan inte säga att man har...vi har inte mer medel än någon 

annan har. Alla här är ju utbildade så att… jag kan inte svara på den frågan. 

Alltså man ger någonting. Ofta blir det ju ett samtal, och så sitter man här med 

psykologen och så samtalar man om saker.“ 

- David, psykiater 

 

Här vill vi trycka på de missförstånd som kan uppkomma i interaktionen mellan läkare och 

patient. Missförståndet, som vi får kalla det, kan bottna i olika förväntningar kring mötet. 

Patienten önskar stöd och svar av läkaren, något som uteblir ibland då läkaren, som beskrivs i 

citatet ovan, “inte har mer medel än någon annan har”. Den meningen kan uppfattas som lite 

överraskande då läkaren antas ha fler medel än någon annan, i form av kunskap, erfarenhet 

och vilja att hjälpa. Tre tillgångar som folk sällan ser i sitt liv, och därför går till doktorn i 

första hand. När responsiviteten som patienten behöver uteblir så påverkas interaktionen och 
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förståelsen parterna emellan minskar. I denna kontaktlöshet så kan vilka slutsatser som helst 

dras, och fel eller bristfällig behandling erbjudas.  

Ett exempel där förväntningarna på mötet är åtskilda, samt de konsekvenser detta får för 

responsiviteten, ser vi i nedanstående citat.  

“Med en stackars väldigt nyutexaminerad psykolog som nog inte alls var beredd 

på mig, och som jag gjorde livet jättejobbigt för i 10 veckor (asgarv o fniss), … 

jag var typ hans första egna patient han skulle ha och han var typ så här 25, och 

ätstörnings-programmet är verkligen så här man ska följa en massa och jag skulle 

bara göra andra halvan, och jag bråkade om allt: Varför ska vi göra det här, vad 

var poängen med det här, varför ska jag göra det här. Ja men jag vill ju veta. Jag 

ville ju ha ett svar om jag ska göra… Det finns ingen poäng med att jag tittar på 

mig själv i 5 minuter och säger det här. Det kommer inte ge mig något. Varför 

ska jag göra det ändå? Och jag argumenterade och argumenterade och 

argumenterade, och att han bara strugglade o strugglade o strugglade, och jag 

tycker så synd om honom i efterhand.” - Adina 

Adinas förväntningar på mötet med ätstörningspsykologen är helt annorlunda än hans 

behandlingsplan. I intervjun framgick att behandlingen som erbjöds var formell och 

regelstyrd, vilket triggade Adinas ifrågasättande och missnöje. Den färska psykologen, som ju 

inte har så lång erfarenhet av en frågvis patient, blev handlingsförlamad och krampaktig. Allt 

för att inte låta Adina ta makten i situationen.  

Adina, som kan ses som en väldigt vaken och kommunikativ patient, möts av en inte särskilt 

responsiv psykolog, som dessutom försöker hålla sig till metoden till varje pris. Trots goda 

intentioner så blir detta missriktat då han inte möter Adina i hennes behov. Samarbetet blir för 

svagt och behandlingsresultaten uteblir. Situationen blir påfrestande för dem båda, då de drar 

åt olika håll. 

Ibland upphör plötsligt vården och tycks inte ha något mer att erbjuda. Utan särskild 

förklaring skickas patienter hem, även med tydlig risk för suicid, vilket inte finner stöd i 

riktlinjer för psykiatrisk vård, ändå sker det hela tiden. Flera av de intervjuade vittnar om detta 

och många andra utöver dem, på olika sociala forum för psykiskt lidande på nätet. Det kan 

därmed inte betraktas som undantag eller olycksfall i arbetet utan här finns en systematik och 
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ett ständigt pågående vårdbortfall som behöver undersökas särskilt. Patienterna vittnar om att 

de känt sig besvärliga, i vägen och illa omtyckta vilket blir ytterligare en börda för den som 

redan är psykiskt belastad. Man kan bara föreställa sig det psykiska lidande som detta 

undandragande av alla sociala responser - och ett bortfall av hela Vårdscenen - innebär för 

patienten.  

 “...de två första läkarna ... de var ju inte alls intresserade av mina tankar på 

något sätt utan sökte omedelbart en rent fysiologisk förklaring, virus eller en 

tumörsjukdom, men den tredje läkare... så vitt jag förstår så gjorde ju han en 

riktig analys, att det var helt psykosomatiskt betingat, och hittade ett sätt att 

bryta den onda cirkeln.” - Darin 

Darin fick till slut rätt behandling hos den tredje läkaren han sökte upp och blev fri 

från sina besvär. Det var en profilerad och relativt känd läkare med egen annons i 

tidningen som gav ett helt annat bemötande. EKG, undersökning, prover och samtal 

kring farhågor och diagnos utmynnade i en fungerande lösning med betablockerare. 

Under tiden ingav läkaren hopp genom bekräftelse och empati, vilket behövdes då 

patienten var rädd. Denna känsla kom att utgöra själva problemet men läkaren hjälpte 

här patienten att bryta detta mönster av rädsla och oro. 

5.5 Tema 5: Läkemedel (psykofarmaka) 

Ett tema som vi såg i alla intervjuer var behandlingen av psykiska problem med olika sorters 

psykofarmaka som SSRI, SNRI och betablockerare. Narrativet som läkarna har använt i och 

med detta samt patienternas egna attityder till medicinering kommer vi utreda i detta tema. 

Psykiatrernas tankar redogör vi för nedan: 

“Jag tror antidepressiva är det de flesta får när de har ångest eller 

depression eller mår dåligt psykiskt, så får de ju antidepressiva på ganska 

oklar indikation. Och så följer man inte riktigt upp det och erbjuder kanske 

inte samtalskontakt, som man ska göra. Det betyder att vi har jättemånga 

som tar antidepressiva och vi vet inte riktigt om de har en egentlig 

depression eller ett ångestanfall, och då hjälper det inte. Därför tror jag vi 

får mycket statistiskt spill.”  

- Wieslawa, psykiater 
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“Ja, jag har mycket tankar om det. Och det är ju eh… det är ju så att vi arbetar 

inom biologin. Och det är ju välkänt att människan är ett föremål för placebo. 

Och placeboeffekten är ju massa studier... Och det är lyckligt att vi är så 

reaktiva. … Många studier är gjorda på --- så tar man ändå till den där 

behandlingen. Och att det finns metaanalyser som anser, antyder, att ------ 

placebo.“  

- David, psykiater 

  

“ ...så man måste ändå arbeta under dom riktlinjer som är givna av utbildningen 

och av Socialstyrelsen och andra enheter. Man måste arbeta under dom riktlinjer 

som ges ut, det blir konstigt annars. Man kan inte själv vara expert. Det finns inte 

möjlig tid för det. Även om man skulle vilja, Och det betyder att man kommer 

göra saker som man inte förmodligen är riktigt säker på.”   

- David, psykiater 

 

En patient berättar om sin upplevelse kring förskrivningen av psykofarmaka: 

“Nej, nu är vi tillbaka på den gamla igen *skratt*, och i kombination med nya så tror 

dom att det ska hjälpa… Aaa… mycket biverkningar är det. Om jag upplever någon 

biverkning som allt för jobbig då testar vi att byta. Eller så får jag medicin för 

biverkningarna och så…” - Nadir 

Nadir har en lång historia av rundgång och väntan på behandling. Under tiden förskrivs olika 

mediciner för att “stabilisera” henne inför behandlingen, för att hantera biverkningar samt 

hjälpa henne att må bättre. De många medicintesterna, som nu har lett fram till att hon äter sin 

ursprungliga medicin, har lett till att hon känner sig som “en försökskanin”. Själv önskar hon 

att få gå och prata med någon.  

Depression behandlas ofta med psykofarmaka. Hur våra intervjuade psykiatrer ser på 

depression framgår i nedanstående citat:  

“Jag vill ju mena att depression är ett normalt fenomen. Man vet att det finns hos 

djur. Och det har ett syfte, det kanske är en av dom faktorerna som gör oss 

någorlunda civiliserade. För vi har en --- kompetens. Så att när det blir ihållande 

och man kommer in i en sits där man inte kan bryta det, då blir det en sjukdom. 

Och då är det ju så att dels är det 8 ggr billigare att ge läkemedel. Ungefär. Det är 
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någon som räknar på det. Och sen är det också så att patienter är otåliga. 

Läkemedel ger effekter, ofta ganska snabbt”.  

- David 

 

“Livet är svårt, du har depressioner som kommer och dom depressionerna hänger 

ihop med att ditt liv är svårt i perioder. Då behöver du jobba med det här i terapi.”  

- Wieslawa 

 

Båda psykiatrerna vi intervjuade pekade på det faktum att depression är ett mänskligt 

fenomen, och en naturlig reaktion på att livet inte alltid är så lätt och tillmötesgående som vi 

skulle vilja. Då kan en “liten skjuts till att bli glad igen” som en av våra patienter fick det 

förklarat för sig av en läkare, vara till hands. I enlighet med de riktlinjer som både 

Socialstyrelsen och WHO har gjort så ska mildare depressioner inte medicineras, utan 

behandlas med terapi, vilket psykiater Wieslawa redogör för ovan. 

Inställningen till medicin är något som skiljt sig mycket mellan patienterna. Helga har varit 

direkt motvillig, då hon inte ville “äta piller för att bli glad”. Fridur däremot har en positiv syn 

på psykofarmaka.  

“Men jag tror på läkemedel på det viset. Jag förstår att det finns en effekt 

av det, ...kan hjälpa människor att må bättre. Så det var aldrig främmande 

för mig att säga ja till det. Det var ganska naturligt att om läkaren tycker att 

jag borde prova så ska jag prova.” - Fridur 

“Ja det gjorde jag och min chef, och hon min psykolog ville att jag skulle gå ner i 

tid eller säga upp mig, och det vägrade jag, och då sa hon “då vill jag att du börjar 

ta antidepressiva” och de vägrade jag också. Det vill jag verkligen inte, behöva 

äta antidepp för att bli glad. Det kändes jätteläskigt och också som någon slags 

förlust.” - Helga 

Även om medicinering, efter påtryckningar från läkare, blev ett faktum även i Helgas fall så 

lyfter patienten en intressant historia om utfasningen av medicinen. 

 “Men jag åkte ju till min mormor och morfar, och så glömde jag dem och så 

liksom märkte kände jag efter ett tag, att det var lite jobbigt typ de första två 

dagarna eller tre, veckan, och så bara glömde jag bort dem å sen när jag kom 

tillbaka så kände jag att jag inte behövde börja med dem igen. Men det var ju 

också kanske det bästa stället att glömma dem på för att jag var på min tryggaste 

plats, liksom där jag växte upp med mormor och morfar, det var sol, det var 

sommar. Det var liksom perfekta, det var bara mat som jag gillade, det var 

perfekta omständigheter för att… glömma kan man säga.  
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I: så den tryggheten kunde ersätta - för dig i alla fall - kunde ersätta de 

antidepressiva? 

R: Ja det kunde de verkligen, verkligen. Sen var jag lite nykär också så det 

kanske hjälpte, hihi.” - Helga 

I patientens fall blev sommaren, med värme, trygga relationer med mormor och morfar, och 

hopp om en framtida kärlek något som kunde bota den tunga nedstämdheten - och behovet av 

medicinerna bara försvann.  

Övriga patienter har inte haft samma lyckosamma vändningar i livet, utan de flesta äter 

fortfarande antidepressiv medicin. Det var ingen patient som trodde att medicinerna var svaret 

på deras frågor. Även de som var positiva till den sortens behandling, ansåg sig också behöva 

någon form av terapi, få prata ut och bli hörd.  

“Få lite hjälp att sätta ord på vad man känner. Ventilera och kanske få lite. 

Jag har nog inte sett som att medicinen är en quickfix på det viset att trolla 

bort alla problem, men den iallafall dämpar vissa känslor. Så känns det 

liksom att bara börja på medicin så är jag inte klar, och tänker inte stå på 

den resten av livet… jag tror på det sociala och jag tror på att man kan 

komma över med psykologhjälp”. - Fridur 

Flera av berättelserna vittnar dock om läkare som anser att denna “quickfix” är lämplig, 

medan andra läkare kräver att samtal också ska vara en behandlingsmetod för deras patienter. 

Hur detta föreslås av läkare varierar.  

“Det känns nog mer som att det (medicin) var någonting man kunde sätta in 

genom att knäppa med fingrarna, och en psykologtid skulle ta längre tid att 

få. Så det var mer som en tillfällig insats för att det går att göra snabbt. Jag 

var ju öppen för det, då var jag öppen för det mesta tror jag. Vid den 

punkten.“- Fridur 

Alla i studien har förr eller senare, oftast som en första självklarhet, erbjudits psykofarmaka. 

Vissa är insatta, genom egen kunskapsinhämtning, ofta via Google, eller från läkar-föräldrar, 

som tillfrågats eller i vissa fall även skrivit ut läkemedel. Det finns en etablerad berättelse som 

man antingen känner till, får höra från läkaren eller som man googlar fram och tar reda på 

själv. Här blir även läkarens yrkesroll och kunskap ett överläge. Det är flera patienter som vid 
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denna punkt har övertalats, övertygats eller redan på förhand varit inställda på att det behövs, 

eller att läkaren “vet bäst”.  

“Hon sa att jag inte skulle kolla på biverkningarna. Att jag skulle testa bara och kolla 

sen. Jag vet inte varför, jag kollade ju såklart upp biverkningarna ändå, för att jag 

googlade men jag vill minnas att hon sa att de struntar vi i nu, dom behöver du inte 

tänka på nu.” - Helga 

Alla är inte beredda att prata om biverkningar, en del läkare tonar ned dem, bortser från dem, 

och andra redovisar utförligt biverkningar och försöker minska dessa för patientens 

välmående. Vissa byter medicin i dessa fall, eller blir till och med uppmanade att medicinera 

bort dessa. Vissa har sagt att de har direkt uppmanats av sina läkare att inte googla, samt 

undersöka biverkningar. Anledningen bakom detta är oklar. 

Man kan inte heller säkert hävda att medicinering är billigare än psykoterapi (Kirsch, 2009, 

sid. 166ff). Det finns många studier som visar på effektiviteten av terapi, där även 

korttidsbehandling med KBT under 5 eller 10 gånger visat sig ha bestående effekter. Efter 9 

månaders medicinering är kostnaden för läkemedel ofta densamma som för terapi. Återfallen 

har visat sig bli färre efter terapi och livsglädjen och arbetsförmågan större. Med hänsyn till 

alla dessa faktorer bestämde sig den brittiska regeringen för ett statligt terapiprogram år 2005, 

enligt ett förslag från Lord Layard, där man erbjöd KBT som alternativ till läkemedel vid 

depression. Efter två år bedömdes programmet vara en succé och skulle utökas.   

5.6 Tema 6: Identitet och Självbild 

Ett aningen mer subtilt, men desto mer intressant tema som trädde fram i intervjuerna var 

vårdens och diagnosernas påverkan på patientens självbild och identitet. Även vården var 

införstådd med detta potentiella problem hos sina patienter, något som en av psykiatrerna 

redogör för i följande citat:  

“Men som svar på din fråga så ska ju inte patienterna komma till psykiatrin ens. Och det 

tycker jag är ganska bra, för att definieras som en psykiatrisk patient gör också någonting 

med ens självbild. Men det gör att man får en sjukdom och man kan inte själv veta vad som 

är bäst för en utan det är nån expert som ska tala om.”  

- Wieslawa 
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Psykiatern berättar här om de situationer då en patient med mildare psykisk ohälsa söker sig 

till psykiatrin för hjälp. Hon menar att de uppdelningar av olika nivåer inom vården, där VC 

och UMO ingår i ‘första linjens psykiatri’, och där de kan fylla en viktig funktion för 

patientens självbild. Den ‘andra linjens psykiatri’ innefattar de behandlingsenheter man blir 

remitterad till från VC och UMO. De olika nivåerna kan, enligt psykiatern, erbjuda ett möte 

för alla olika sorters patienter där de känner sig bekväma och där vården inte behöver göra 

våld på deras självbild. Vi kan även läsa mellan raderna att identitetskrisen är ofta ett faktum 

redan då patienten söker vård. De söker svar och respons hos några som kan förstå och sätta 

ord på problem de själv saknar ord för. Detta gör patientens redan sköra självbild beroende av 

det möte den får av läkaren samt den diagnos som ställs. Brist på egen kunskap kring de 

problem man upplever gör att patientens självbild därmed ligger i behandlarens händer.  

I patienternas intervjuer målades det upp både en positiv och negativ konsekvens av att 

diagnostiseras. Jutel, beskriver i sin tidigare forskning, att diagnostisering kan ha en enande 

kraft. För vissa var detta ett svar på frågor man gått runt med stora delar av livet, medan för 

andra ledde det till att nya frågor dök upp som kunde leda till en identitetskris.  

“...inte strikt diagnostiserad egentligen, men om man har tre psykolog-vänner i kretsen som 

alla ställer samma diagnos... och dom har ställt ADHD-diagnos på mig.” - Rigmor 

“...och det var jobbigt sen att få en diagnos det tyckte jag nästan var värst, att så här, vara 

ätstörd, och att leva med den... det kändes så långt ifrån mig och mina ideal och mina åsikter 

att jag skulle gå runt och vara ätstörd, det bara matchade inte. Det blev en sån eh, en 

identitetskris.” - Helga 

I ovanstående citat så får vi läsa om två patienters upplevelser kring att diagnostiseras. De två 

situationerna när detta ägde rum skiljer sig åt, vilket stärker psykiaterns tes om de olika “vård-

nivåernas” påverkan på hur en diagnos tas emot. Rigmor diagnostiseras av sina tre psykolog-

vänner, vilket kan antas ske under trygga omständigheter. Det är en spegling från en nära 

omgivning som därför bidrar till en stärkt självbild. Helga däremot har fått sin diagnos, utan 

att någon i dennes omgivning är medveten, hos läkaren. Att inte få något stöd från sin dagliga 

omgivning kan även det bidra till att självbilden blir extra utsatt i denna situation. Ingen 

brygga mellan det gamla, vanliga livet och det nya livet som ätstörd under behandling finns 

tillgänglig. Självbilden blir då tudelad och de olika delarna, sjuk och behövande kontra 

“prestationsprinsessa” som är bäst på allt, leder till identitetskris.  



50 (86) 

Personernas bakgrund och historia är väldigt olika, vilket även det har en bidragande inverkan 

för diagnosens påverkan på självbilden. Rigmor har en lång historia av sjukdomar, fysiska 

som psykiska, men samtidigt många luckor i sin egen livsberättelse om varför saker har blivit 

som de blivit: 

“Så jag har ju ADHD. Och det är väldigt skönt att veta. Nu förstår jag för första gången 

varför ingenting funkade. Eller ingenting … det var väldigt mycket att det inte funkade...” - 

Rigmor 

Man kan anta att hon tar till sig den diagnosen lättare, då hon upplever att det är ännu en 

pusselbit i hennes livshistoria. 

5.7 Tema 7: Den goda vården, och den mindre goda 

Under intervjuernas gång så har vi fått fina, och en del mindre fina, berättelser från de möten 

som patienten haft inom vården, och även psykiatrernas redogörelser för sådana. Framöver 

kommer vi reda ut de faktorer som, enligt vår studie, gör ett möte gott och givande eller ont 

och otrevligt.  

Den goda vården 

Den goda vården är något som de flesta patienter hade minst en historia kring. För vissa var 

det en avdelningsläkare som mött dem personligt, eller kanske en hel psykiatrimottagning där 

varje möte var givande och hjälpsamt. Varför det skiljer sig så mycket mellan olika läkare, 

psykologer och även mottagningar är något som psykiatern svarar på nedan:  

“... det är en individuell insats på något sätt, att man tycker att det här är viktigt och att man 

inte nöjer sig. Jag har ju bytt arbetsplats till jag hittat en som jag gillar, det har ju tagit tid. 

Men nu är jag nöjd. Det krävs ju den motivation och den orken att inte bara stanna och det 

här går aldrig att ändra på, det är som det är och jag gör det jag kan och sen går jag hem. Det 

är olika vad man orkar med.”  

- Wieslawa 

Psykiatern menar att jobbet är en individuell insats och du bestämmer själv hur mycket ork 

och energi du lägger ner på det. Eftersom psykiatrin regleras av över 400 riktlinjer som 

psykiatrer måste förhålla sig till, så begränsar det de individuella möjligheterna. Många 

vittnar om att det skiljer sig mycket mellan olika psykiatriska avdelningar: 
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“... det är så att en bra arbetsplats drar till sig bra personer. Det sitter i väggarna som man 

säger. Det är inte helt fel. Och här sitter det verkligen i väggarna. Man ska liksom [ha] 

respekt för patienten, tydlighet, men inget dalt liksom, utan tydliga och raka...”    - 

Rigmor (om psykiatrin i Enköping).  

“Var det nånting jag inte ville prata om så accepterade han det och tog det i min takt. Och 

det var jag ju inte så van vid. Så jag blev väldigt förvånad liksom... ja men vissa samtal 

när jag satt och skulle ha samtal med honom så satt jag helt tyst. Och då satt han helt tyst 

också. Och så sa han “vi pratar när du är redo” liksom. Så det var väl det som var bra, att 

han inte försökte stressa och pressa fram saker.” - Ahimsa 

Från patienternas perspektiv så var det klart: när det kommer till vård vid psykisk ohälsa så är 

kommunikation det viktigaste. Och då handlar det inte om ett ordflöde ur en läkares mun, utan 

om en responsiv kommunikation, där lyhördhet, respekt, öppenhet och acceptans står i fokus, 

samt patientens välbefinnande. När läkaren förmår möta - respondera till - patienten precis där 

denne befinner sig mentalt och känslomässigt uppstår ett möte. Nedan följer ytterligare ett 

belysande exempel:  

“Det är väldigt mycket läkarkandidater där. Och den här människan var ju alltså ... hon 

var helt underbar. Det var första gången jag fick prata sammanhängande om mina 

problem i, jag tror vi pratade i 5 timmar. Men det var första gången någonsin som jag fick 

prata. Hitta vinklar, hitta vrår, då kände jag att det blev bra mycket bättre. Eh, hon var… 

jag skulle inte säga att jag mådde bra under den tiden men jag mådde i alla fall bättre.” - 

Rigmor 

För de flesta patienter var det inte läkarens förmåga att “bota” som blev de bästa minnena, 

utan det var mötet. Som i ovanstående exempel var det en patients chans att till slut bli hörd 

och sedd på riktigt som gjorde den svåra perioden mycket lättare.  

“...det är som Hippokrates sa: Det är viktigt att lindra, men man får aldrig heller skada”  - David 

 

Den mindre goda vården 

Lika mycket som patienterna kunde redogöra för hur en bra interaktion ser ut mellan patient 

och läkare, så kunde de även berätta om situationer där interaktionen varit dålig eller rent av 

traumatiserande. Det här är två exempel på när vården upphör vilket leder till en ökad risk för 

patienten. Att dessutom bli avfärdad på ett så känslokallt sätt är oerhört allvarligt: 
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“Dagen efter, jag sa till läkaren att “amen då åker jag hem och tar livet av mig” och då 

skrattade han lite och sa “dra hem”. - Ahimsa 

“Dom flesta verkade inte vara så intresserade eller vad man ska säga...ofta var det ju på 

avdelningen på BUP då när jag var inlagd och där var det ju bara att amen “tänk något positivt 

så blir det bättre” och så blev jag utskriven.” - Ahimsa  

Några av patienterna hade varit med om verbala övergrepp, och i ett fall även en fysisk 

handling som gått över gränsen. 

“Men det var verkligen så här bara, jag kände hur mycket hon bara tyckte att jag fyllde upp 

space och var dum och onödig…” - Adina (om den ryska psykiater hon stött på) 

I de berättelser där patienter redogjorde för möten med läkare som inte varit bra så var det ofta 

en brist på verkligt intresse eller lyhördhet i interaktionen. Många patienter upplevde att de 

inte blev lyssnade till, tagna på allvar, respekterade eller behandlades som fullvärdiga 

människor. Till följd av detta så började flera patienter tvivla på sig själva, sitt sjukdoms-

tillstånd och på om det var värt att ens fortsätta söka hjälp. En potentiell orsak till att 

interaktionen mellan läkare och patient för många upplevs robotliknande och inte mänsklig 

kan vara det som nedanstående citat tar upp: 

“...när jag utbildade mig till psykiater så var det obligatoriskt med en grundläggande 

terapeutisk utbildning. Det har man tagit bort nu. Så nu får man gå om man vill, men det är 

inte obligatoriskt. Och jag tänker att om man ska vara psykiater och jobba i psykiatrin med 

människor som mår psykiskt dåligt, så behöver man den här grundläggande terapeutiska 

utbildningen bara för att kunna förstå. “  

- Wieslawa 

Brist på terapeutisk utbildning kan bidra till att vissa psykiatrer, som inte är inlyssnande och 

inte förstår patientens känslomässiga tillstånd, därför beter sig på ett sätt som inte harmonierar 

med patientens behov. Konflikter, som psykiatrerna även tagit upp innan, bottnar ofta i 

emotionella konflikter mellan läkare och patient, och löses bäst genom kommunikation.  

“Men jag tycker såhär, att jag är fascinerad av hur mycket folk jag träffat som inte borde 

jobba med psykiatri, som inte liksom klarar av att hantera människor. Jag har säkert varit 

jättejobbig, jag har suttit och gråtit och gråtit och gråtit i mötesrum efter mötesrum liksom, 

det har alltid känts som att de mer tycker jag är jobbig, än att förstå att jag tycker det här är 

svårt. Vilket ju liksom det inte borde vara så”. - Adina 



53 (86) 

Oavsett om läkaren följer de koder som finns så kan det även vara så att vissa 

personlighetsdrag påverkar kommunikationen och blir markerande för patientens upplevelse. 

Arbete med människor kräver en kommunikationsförmåga och ett intresse för de personer 

man hjälper.  

“Träffade en tjej igår som fick höra av en psykiater att ... hon sökte för panikångest och så 

frågade psykiatern: “är du ledsen för att du inte har någon pojkvän?” och så sa hon “Nej, 

det är inte det” och sen så var det en annan som sa åt henne att helt enkelt “växa upp” och 

så sa jag till henne att “tror du att alla som jobbar i psykiatrin är på det viset?” “Jaaa, sa 

hon, ja!” och så pratade vi lite om det, och så hade hon ju träffat mig och en till läkare 

innan mig, och vi var ju inte så tyckte hon, och så sa jag “nej, men jag förstår att om du 

träffat såna hittills, att du tänker det, men det behöver inte vara så i fortsättningen, det finns 

olika sorter, och man behöver inte gå till nån som inte förstår en”. - Wieslawa, psykiater 

Tyvärr får inte alla patienter höra den senare delen av detta budskap, och ibland kan man inte 

undkomma eller välja ett alternativ. Följande redogörelse är det värsta exemplet i studien på 

icke responsivt, för att inte säga icke professionellt bemötande, från en psykiater i Uppsala, 

vid en hastig och för patienten överraskande utskrivning från 2 veckors akutvård:  

“Och jag upplevde ju inte att jag hade blivit ett dugg bättre, och jag fick en panikattack när 

jag satt inne i läkarens rum, det var två läkare och en skötare som alltid brukar vara med. 

Och så gjorde jag det jag brukar göra när jag får panik att jag gör så här *kramar sig själv*. 

Varvid läkaren tar tag i mina armar och sliter isär dom och säger: Sluta löjla dig! Sluta 

skrika!”  - Rigmor 

Den Akt som återberättas här måste karakteriseras som Handling och inte Rörelse, den 

präglas av både nyskapande kreativitet och viljestyrka och artikulerar genom detta Agentens, 

dvs psykiaterns motiv. Vi kan därmed inte entydigt koppla Akt och Handling till positiva eller 

läkande insatser, det finns även en mörk sida av aktivt handlande och dådkraft. Kontrasten 

mot Burkes karakteristik av Rörelse är stor. Det är inte en automatisk respons att bryta upp en 

patients egen omfamning och uppmana denne att sluta bete sig barnlikt, för att inte säga 

barnsligt.  

Varför en del läkare har en så uppenbart dålig tonträff kan man bara spekulera om. En 

förklaring som ofta lyfts är specialiseringen och sökandet efter sjukdom eller avvikelse på 

organ-nivå. 



54 (86) 

“... jag minns precis hans ord när han satt och lyssnade till mig. Han frågade om jag hade 

stressigt i skolan, nej det tyckte jag inte så där. -”Nej men det är säkert något viralt”, sa han 

och “ta det lugnt, så kommer det att bli bättre.” Det var allt, och jag förstod inte ens när jag 

satt där vad viralt betyder”. - Darin 

“Alltså han ställde ju några frågor om... han var avfärdande i sin attityd, och att det här var 

inget farligt. ...sättet han ställde frågorna på och hans attityd visade ju inte på något sätt att 

han var engagerad i vårt samtal. Så det var ju rätt kort samtal. “- Darin 

Patienten blir därmed i värsta fall snarare ett organ än en människa, och när diagnosen är ställd 

meddelas kort och gott att organet är intakt eller defekt och behöver åtgärdas. Ur en mycket 

snäv aspekt kan det möjligen beskrivas som effektivt, men sett till sammanhanget och våra 

mänskliga behov av omvårdnad och trygghet i en utsatt situation är det inte tillfredsställande. 

Om man dessutom väger in läkaretiken enligt Hippokrates, och det vi idag vet om de helande 

krafter som kan frigöras i ett kvalificerat omvårdande omhändertagande kan vi inte med bästa 

vilja i världen hävda att vården i dessa fall bedrivs effektivt. 

 

6. Avslutande diskussion 

Alla patientberättelser vittnar om hur viktigt mötet med läkaren eller psykologen är och att det 

tar sig olika uttryck beroende på en rad faktorer. Men man kan faktiskt säga att mötet börjar 

redan innan patienten har satt sin fot på vårdcentralen eller kliniken; när man börjar sökandet 

efter hjälp är man redan inställd på att bli mottagen och förstådd. Problematiken och behoven 

varierar, allt från behovet av att få en förklaring till sin nedstämdhet, ta itu med en ätstörning, 

eller andra starka självdestruktiva beteenden. Patienterna mår alla psykiskt dåligt på något sätt, 

och många av dem är näst intill desperata att få hjälp.  

Samtidigt är alla unika och har sin egen livsberättelse, ofta ofullständig, där man söker efter 

helheten, utan att man vet vad den innehåller och vad som saknas. En läkare börjar göra en 

utredning, ofta genom formulär, vilket skapar en diagnos, en rekommendation om behandling 

och en journal. Åsikterna kring formulären varierar men är mestadels negativa på grund av att 

de blir för omständliga och alltför ofta återkommande. Somliga vittnar om att de bidrar till 
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klarhet och effektivitet i samtalet genom att icke väsentliga delar och vissa potentiella 

problem kan uteslutas. 

Sedan sker ett möte mellan patient och läkare. Patienterna i studien kommer ihåg sina möten i 

detalj, vad läkare har sagt och deras egna känslor i stunden. Vissa har blivit förstådda och 

kommit dit där de fått hjälp, andra har hamnat i en rundgång av otillräckliga bemötanden och 

behandlingar. Patienterna vittnar om att erfarenheten att behöva lämna samma berättelse till 

en ny instans, utan att det leder till någonting konkret, ofta leder till utmattning och 

uppgivenhet. Detta remitterande och denna väntan bör studeras närmare. 

Läkemedel har förskrivits till samtliga patienter i studien, trots stora skillnader i patienternas 

underliggande problematik. Deltagarna i studien har olika syn på förskrivning av läkemedel. 

Vissa lyfter faktorer som bekvämlighet eller humörhöjande som positiva medan andra 

påpekar biverkningar och risken att fastna i ett beroende. Bruket blir dessutom ofta långvarigt 

trots att det skall utvärderas och omprövas regelbundet enligt reglemente från Socialstyrelsen, 

se även 2.3.1. 

6.1 Diskussion kopplat till tidigare forskning 

Intervjupersonernas berättelser kring interaktionen mellan läkare och patient rör samma 

aspekter som återfinns i den tidigare forskningen. Förväntningar, respons, egenintresse, 

frustration och status är några av de gemensamma aspekter som tas upp. Ett genomgående 

tema för samtliga studier är patientens vilja att bli bemött med värdighet och respekt. Känslan 

av skam inför sin problematik och sjukdom är något som vi fått läsa om i “The significance of 

small things for dignity in psychiatric care” (Skorpen, 2015) och även något som psykiatrer 

och patienter tagit upp i vår studie, exempelvis genom att ljuga för sin omgivning om sin 

diagnos och behandling. Att mötet är värdigt blir därför extra viktigt i dessa sammanhang, då 

patienten inte alltid har en värdig inställning till sig själv. 

Läkarens och patientens egna förväntningar kring mötet och på varandra är viktiga för 

interaktionens utveckling. Street tar här upp aspekter som ålder och läkarens makt. Att ålder 

skulle vara något som påverkar interaktionen är inget som uttalas direkt av vare sig läkare 

eller patienter i vår studie men man kan i vissa berättelser uttyda en särbehandling av unga. 
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En patient fick exempelvis inte vara delaktig i sin vård innan hon fyllde arton, trots allvarliga 

självskadebeteenden. Street tar även upp det faktum att patienter som själva kan kräva en viss 

standard av vården får ett mer värdigt bemötande i vissa fall. Här kan ålder samt medvetenhet 

kring sin situation spela en indirekt roll i mötet, då äldre patienter med längre erfarenhet kan 

kräva mer av bemötandet.  

Den medvetenhet som vissa av patienterna besitter mynnar ut i ett slags motstånd mot vården 

i deras berättelser. En mycket kraftfull patient fick till exempel sin psykolog att behöva 

“struggla och struggla och struggla”. Schultz och Rubinellis forskning kring den 

argumentativa interaktionen i vården aktualiseras här. Flera av patienterna har genom Google-

sökningar och egna erfarenheter ibland skapat en front mot vården. Vården har i sin tur fått 

argumentera för behandlingar eller förkasta de sökningar som gjorts via Google, något vi kan 

läsa om i tema läkemedel.  

Vid en diagnostisering är patientens personliga narrativ kring sitt liv en viktigt detalj som ofta 

glöms bort i behandlingsprocessen (Jutel, 2009). Detta är något vi själva upplevt i 

intervjuerna. Vi blev förvånade hur pass villiga och öppna många patienter var att berätta 

personliga och djupgående detaljer om sitt liv, både generellt och inom vården. Det förvånar 

oss därför inte att det personliga narrativet är en viktig del inom behandlingen och 

diagnostiseringen, något som även psykiatrerna vi intervjuat tagit upp. I avsnitt 2.3.1, KILEN, 

där patienterna själva ofta anser sig känna till orsaken till sina psykiska besvär understryks 

också patienternas medvetenhet och narrativ kring sitt mående. Patienter har ett behov av att 

diskutera sitt liv, något många har lyft i intervjuerna. Ofta uteblev möjligheten till “att hitta 

vinklar och vrår” i behandlingsrummet, vilket en patient redogör för. Avgörande detaljer för 

ens psykiska mående blir då inte belysta. 

Interaktionen med läkaren har upplevts avgörande för patienterna i vår studie. Hur de i 

framtiden söker vård, hur de ser på sig själva samt sin problematik har ofta avgjorts i 

behandlingsrummet. Där har även kunskap kring den egna historien börjat växa till en mer 

heltäckande livsberättelse. Att söka vård innebär att aktivt leta efter de pusselbitar som 

saknas. Alla Agenter inom människovårdande yrken behöver vara medvetna om detta 

sökande och leva upp till det ansvar patienterna ålägger dem. 
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6.2 Diskussion kopplat till teori och frågeställning 

Dikten från Doktor glas påminner om att vi människor är villiga att göra nästan vad som helst 

för att få kontakt och uppmärksamhet från andra. Utan tillräckligt mycket meningsfull 

uppmärksamhet blir vi sjuka, går till doktorn och blir antingen sedda eller runtskickade. 

Deltagarna i studien vittnar om att mötet resulterar i förskrivning av psykofarmaka. De vittnar 

också utförligt i de 7 teman som redovisats i kapitel 5 hur de upplevt interaktionen med 

läkaren i vården, vilket utgjorde studiens första frågeställning. Vården vill vara en lösning, ett 

botemedel, och kan också vara det, men det förutsätter att man möter de mänskliga behov av 

kontakt och mening som patienterna i denna studie så väl behöver. När vi får en genuin 

respons och ett möte med någon får vi tillbaka vårt hopp om läkning. Såväl behandling som 

medicinering har nytta av placeboeffekten, och den bör vi betrakta som elementär. Precis som 

våra sociala responser fungerar den så länge inte någonting aktivt hindrar den från att fungera 

(Asplund, 1987a, sid. 210), vilket även de intervjuade psykiatrerna pekar på genom att 

beskriva hur reaktiva vi människor är. 

Men något hindrar responsiviteten och patienterna vittnar om att den brister, på många vis. 

Dels på grund av det som händer: det dåliga bemötandet och de ovänliga svaren från vissa, 

dels på grund av det som inte händer: som ett genuint bemötande där någon faktiskt kan se 

och bry sig om den frustration och ensamhet som många upplever vid psykisk ohälsa. Denna 

asociala responslöshet, noterad i våra teman som rundgång, missnöje samt även 

läkemedelsförskrivning, verkar vara utmärkande för den tid vi lever i och denna studie lyfter 

bara ett av många perspektiv på detta problem. Så ser det ut på den vårdindustriella Scenen. 

Därigenom besvarar studien även den andra frågeställningen, och de Verktyg som kommer till 

användning är beroende av den sociala responsivitet som beledsagar dem. Det mänskliga 

mötet tycks avgöra utfallet för patienten. När det handlar om psykiskt lidande är det svårt att 

använda en annan måttstock för ett lyckat behandlingsresultat än patientens subjektiva 

tillfredsställelse. 

Under temat självbild redogör en psykiater för vårdens potentiella påverkan på patienternas 

självbild. Denna kan stärkas genom psykvårdens förmåga att möta patienterna på rätt nivå, när 

så sker. Genom att patienter som inte behöver ligga på en akut psykavdelning istället får den 

vård som motsvarar deras egentliga behov kan givande möten uppstå. Den anpassning som 
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vården då har möjlighet att göra utifrån patientens bästa kan ses som en responsiv handling. 

Detsamma gäller även vid de exempel vi har kring samtal och läkemedel. Flera patienter 

uppger att de gärna skulle vilja ha en behandling som innefattar både samtal och läkemedel 

men de har hittills inte fått det samtalsstöd de egentligen skulle vilja ha. När läkaren lyssnar in 

patientens behov, vilket vissa har haft lyckan att få uppleva, kan en responsiv behandling 

börja där både läkarens kompetens och handlingsutrymme kan användas för att erbjuda en 

behandling som svarar mot patientens behov. 

Vi de andra tillfällen där detta möte inte blir av, och de olika parterna sitter i samma rum trots 

att de mentalt befinner sig på olika platser, kan vad som helst hända. Antingen skrivs 

patienten ut plötsligt, eller remitteras iväg, eller får helt enkelt fel diagnos och en felaktig 

behandling. Den likgiltighet, eller kanske hopplöshet, som parterna känner inför varandras 

sätt att kommunicera har noterats i denna studie. Patienten känner sig inte förstådd och 

läkaren kanske inte förstår, eller tar sig tiden att ens försöka. Om man ska bryta ner de 

exempel på interaktioner vi hört om tidigare så är det i denna punkt som de flesta blir 

provocerade eller bara ger upp, både patienter och läkare.  

Som Asplund beskriver är det en ansträngning att vara avvisande mot en person som sitter i 

samma rum, liksom det tar energi att vara sur på sin partner efter ett gräl. Det är svårt att tänka 

sig att läkare sitter och aktivt anstränger sig för att inte bemöta den kontaktsökande patienten. 

Det leder oss till slutsatsen att den vård som patienterna ofta erhåller skulle kunna kallas 

instrumentell, där patienten blir ännu ett mål att klara av. Det systematiska användandet av 

formulär och runtskickningarna kan vara exempel på detta. Ett förslag, som en av psykiatrerna 

tog upp, var att ge patienten möjligheten att skriva sin egen journal. Patienten skulle därmed 

bli mer delaktig i sin vård och fler Handlingar än Rörelser skulle då kunna utföras inom 

vården genom möjliggörandet av en tvåsidig kommunikation. 

Burkes 5 begrepp kan appliceras i flera av de berättelser vi tagit del av, i olika skepnader. Vad 

innebär det att remittera till en annan instans inom vården? Vilken Agens utövas, hur kraftfullt 

är det Verktyg som en remiss utgör? Förvissar sig den remitterande om ett mottagande i andra 

änden? Finns det någon länk som sammanbinder två Agenter med varandra, där 

ansvarsfördelningen blir tydlig, så att en Vårdakt kan utföras? Hur är den psykiska vårdens 
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Scen uppbyggd, där detta sker fortlöpande? Detta kan se ut som enbart retoriska frågor, där 

svaret i de flesta fall skulle vara självskrivet. Genom att formulera frågorna i ljuset av Burkes 

Motivgrammatik kan ett utförligare svar sökas, vilket i så fall bör ske genom ytterligare 

undersökningar. 

Vid det första mötet beskrivs just denna Scen: behandlingsrummet med en läkare. Utredande 

samtal sker och interaktionen blir till, ibland smärtfritt, ibland inte. Det är nu Handlingarna 

skapas. Vi har fått ta del av många berättelser kring såväl Handlingar som Rörelser från 

vårdens och patientens sida. Att patienten sitter och lyssnar på “läkaren som vet bäst” och 

följer varje direktiv kan ses som en Rörelse; man följer de förväntade stigar som vården stakar 

ut. Ofta innebär det medicinering eller långdragna rundgångar inom vården. Handlingar 

däremot innehåller ett moment av kreativt nyskapande och innebär att man skapar en ny stig, 

en som inte utgår från den andra Agentens egna motiv eller förväntningar (i detta fall 

läkarens). Detta har vi fått se i situationer där patienter ifrågasatt direktiven kring exempelvis 

läkemedel eller där de Handlat genom att slå armarna runt sig själv för att skydda sig från ett 

ångestfyllt möte.  

Som vi tidigare redogjort för så kan de olika rollerna agera som flera roller i en. Agenter kan 

exempelvis fungera som Verktyg. Ett exempel på detta är läkaren som Agent. Läkaren är en 

Agent i vårdrummet. Men även yrket som läkare kan utgöra ett Verktyg i vårdrummet med 

patienten. Bevis för detta hittar vi i intervjuerna där flera patienter är införstådda med läkarens 

roll och att “den vet bäst”. Detta styrks ytterligare av en psykiater som uttrycker att läkaren 

tillskrivs en högre status än patienten. Det är svårt att tro att läkaren i vardagen anser sig vara 

högre stående än andra, men i vårdrummet kan troligtvis denna uppfattning infinna sig hos 

läkaren, och även hos patienten. Läkarrocken, eller bara rollen i rummet, blir då det främsta 

Verktyget.  
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8. Bilagor 

8.1 Serotoninmyten och placeboeffekten 

1995 bestämde sig Guy Sapirstien och Irving Kirsch för att undersöka placeboeffekten 

vid behandling av depression (Kirsch, 2009 sid. 7). Istället för att göra en ny studie 

genomförde de en så kallad metastudie över tidigare studier där placebo varit 

alternativ till den aktiva substansen. Man jämförde även mot spontanläkning för att 

kunna kontrollera för placeboeffekten. Studien visade att psykoterapi, läkemedel och 

placebo hade stor effekt på depression medan “ingen behandling alls” hade en mer 

begränsad effekt (sid. 9). Placeboeffekten uppgick till ca 75 % av effekten för 

läkemedel och terapi. Det innebar även att endast 25 % blir kvar av den effekt som kan 

tillskrivas den aktiva substansen eftersom man måste dra bort placeboeffekten (sid. 

11). Tester som innefattar så kallade aktiva placebo med bieffekter typiska för 

antidepressiva läkemedel får ännu mindre skillnad mellan drogeffekt och placebo. En 

del av skillnaden kan alltså tillskrivas ett genomskådande av vilken substans man 

tilldelades i studien (så kallad breaking blind). 

Kirsch fann vidare att ett stort antal studier som inte visade någon fördel för läkemedel 

gentemot placebo inte publicerats. Som en följd av den kontrovers kring läkemedels 

effektivitet som följde på studien föreslogs ytterligare en studie, med material från alla 

de tester som redovisats inför det amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug 

Administration (FDA) (Kirsch, 2009, sid 24). FDA:s regelverk kräver att alla 

genomförda studier sänds in, medan läkemedelsbolagen själva väljer vilka de vill 

publicera. Kravet för ett godkännande från FDA är endast 2 positiva utfall från 2 olika 

studier, oavsett hur många som genomförts. Alla dessa tester redovisade även 

resultatet enligt den så kallade Hamiltonskalan, som skattar graden av depression och 

omfattar 51 steg. Den faktiska, medicinska drogeffekten var en statistiskt signifikant 

förbättring med 1,8 punkter på Hamiltonskalan gentemot placebo. Denna förbättring 

är dock inte medicinskt signifikant eftersom skillnader i storleksordningen 2 punkter 

knappt är urskiljbara i verkligheten. Dessa preparat visar sig ha mycket små positiva 
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medicinska effekter men desto större negativa bieffekter. Förbättrade sovrutiner ger en 

ökning med 6 punkter (sid 28). 

Teorin om depression som en kemisk obalans av serotonin i hjärnan utvecklades från 

hypoteser under 1960-talet och senare via forskning för att ta fram läkemedel som 

skulle åtgärda denna obalans (Schildkraut 1965; Coppen 1967). Depression ansågs 

inte längre vara en naturlig följd av stress och överbelastning, nu skulle den förklaras 

med en underliggande biologisk faktor. Men denna förklaring är omdiskuterad 

(Kramer 1993; Moncrieff 2009; Valenstein 2002; Kirsch 2009; Healy 2006 och 2012) 

och det saknas ett etablerat vetenskapligt underlag för kemisk balans i hjärnan, och i 

synnerhet för en identifierbar patologisk obalans (Lacasse 2005). 

1965 publicerade Joseph Schildkraut sin catecholamine-hypotes för depression som 

byggde på antagandet att norepinefrin-nivån i synapserna (i kopplingen mellan 

neuronerna) var för låg vid depression (Kirsch 2009, sid 85). Även Coppen förde fram 

samma tankegång 1967 men pekade på serotonin som boven i dramat, och att 

antidepressiva läkemedel antogs höja denna nivå igen. Det fanns en kemisk obalans 

som nu kunde återställas, hette det. Enkelt och tydligt, alla kunde begripa denna bild 

eller metafor. 

I avsaknad av en modell eller teori som förklarade denna sinneshöjande effekt gissade 

man friskt angående signalsubstanser i hjärnan, vilket man inte kunde undersöka 

experimentellt förrän långt senare, under 1970-talet. Man fann då inga bevis för någon 

sinnespåverkande effekt överhuvudtaget för ändringar i serotoninhalten i hjärnan, men 

man hade redan skapat en stark metafor, en övertygande berättelse, vilket varje 

sockerpiller är betjänt av (Kirsch, 2009, sid. 91 – 92). Därigenom var bollen i rullning, 

och läkemedelsindustrin var inte sen att exploatera denna myt och de skenbart goda 

resultaten (ibid). 

Det finns inget vetenskapligt stöd kvar för monoamin-hypotesen om den kemiska 

obalansen i hjärnan, ändå är det denna berättelse vi hör hela tiden. Det har inneburit att 

depression inte längre uppfattas som en naturlig reaktion på prövningar utan som en 

kemisk obalans med en underliggande biologisk faktor. 
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Sammantaget så har vi inget stöd för serotoninhistorien (monoaminhypotesen5), vi har 

ingen signifikant skillnad mot placebo och vi har ett stort antal granskande studier av 

läkemedelsbolagens framfart, via böcker och rapporter av Conrad, Frances, Goldacre, 

Healy, Kirsch, och Vilhelmsson (m. fl.) som hävdar att teorin om den kemiska 

obalansen i hjärnan är en myt. Kanske är den bara till för att underlätta för läkarna att 

förmedla en trovärdig historia så att placeboeffekten kan fortsätta verka? 

“After twenty years researching this at the highest level, Irving [Kirsch] has 

come to believe that the notion depression is caused by a chemical imbalance is 

just ‘an accident of history’, produced by scientists initially misreading what 

they were seeing, and the drug companies selling that misperception to the 

world to cash in. 

      And so, Irving says, the primary explanation for depression offered in our 

culture starts to fall apart. The idea you feel terrible because of a ‘chemical 

imbalance’ was built on a series of mistakes and errors. It has come as close to 

being proved wrong, he told me, as you ever get in science. It’s lying broken 

on the floor, like a neurochemical Humpty Dumpty with a very sad smile” 

(Hari, 2018, sid.36). 

När det är liten skillnad mellan placebo och ett läkemedel kan det bero på olika saker. 

Antingen är ingen av dem verksamma, eller så är båda det. Placebo kan vara 

överraskande effektiva, de påverkar både kroppen och sinnet, och kan åstadkomma 

upplevelser av bieffekter. De kan få människor att känna sig sjuka - och friska. De är 

del av ett större fenomen som vi kan kalla suggestionskraften, och den har ett oförtjänt 

dåligt rykte. De första vetenskapliga studierna av placebo kom under 1950-talet 

(Kirsch, 2009, sid. 105ff). Sättet att administrera placebo påverkar resultatet. 

Injektioner är mer effektiva än piller, och operationer är mer effektiva än injektioner. 

Ett vanligt förekommande och välfungerande ingrepp mot angina pectoris var under 

50-talet artär ligation, ett kirurgiskt ingrepp som innebar att man snörde av en av 

 
5 Se bilaga 8.1.1 för utförligare redovisning av monoaminhypotesen. 
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hjärtats artärer vilket tvingade blodflödet att ta andra vägar. När man misstänkte att det 

positiva resultatet kunde vara en effekt av placebo undersökte man detta genom att 

utföra dels fullständiga operationer med artär ligation, dels operationer där 

bröstkorgen öppnades men utan ingrepp i övrigt. Placeboingreppen visade sig vara 

mer effektiva och patienter rapporterade om omedelbara förbättringar och mindre 

smärta. Så fort det visade sig att förbättringen på grund av det kirurgiska ingreppet var 

en placeboeffekt upphörde ingreppen. 40 år senare fick Moseley och Wray möjlighet 

att testa kirurgiska placeboingrepp igen, den här gången för att utvärdera vilken av två 

olika metoder att behandla osteoartrit i knät som var den bästa (sid. 113ff). Det visade 

sig, återigen, att den bästa operationsmetoden var den tredje, ett placeboingrepp, med 

störst förbättringar för patienten och snabbast återhämtning. 

Det är inte lätt att hantera placeboeffekten kognitivt, eller vetenskapligt. Den strider 

mot vår uppfattning om rationalitet och våra förklaringar av orsak och verkan ur ett 

materiellt, kemiskt och biologiskt perspektiv. Den tycks peka mot alternativa 

förklaringar varav de som ryms inom psykologi och socialpsykologi möjligen går att 

acceptera, för en modern människa, från 1950-talet och framåt. Hjärtoperationerna 

upphörde, knäoperationerna fortsatte efter långa diskussioner och strider där man 

försökte omtolka resultaten och förutsättningarna, enligt samma mönster av 

ifrågasättande som efter Sapirstein och Kirschs metastudie om antidepressiva 

läkemedel. 

Läkare brukar inte regelbundet ordinera sockerpiller till sina patienter och kan 

följaktligen inte jämföra effekten av läkemedel och placebo. När de skriver ut ett 

läkemedel och det fungerar blir det naturligt att tillskriva läkemedlet den positiva 

effekten. Det är bara det att tusentals olika kurer har ordinerats under läkekonstens 

historia, ända från den tid då det verkligen var fråga om konst snarare än vetenskap. 

Många gånger har det fungerat. 

“Powdered stone worked. So did lizard’s blood and crocodile dung, and pig’s 

teeth and dolphin’s genitalia and frog’s sperm. Patients have been given just 

about every ingestible - though often indigestible - substance imaginable. They 
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have been ‘purged, puked, poisoned, punctured, cut, cupped, blistered, bled, 

leached, heated, frozen, sweated, and shocked’, and if these treatments did not 

kill them, they may have made them better” (Kirsch, 2009, sid. 56). 

8.1.1 Monoaminhypotesen 

1952 började den farmakologiska eran genom drogerna Reserpine och Klorpromazin. 

Reserpine, som man gör av indisk ormrot, var verkningsfullt för att behandla psykos och 

började användas som nervlugnande medicin. Den antogs även kunna behandla depression. 

Den har visat sig mer effektiv än Prozac för samma patientgrupper men upptäckten lämnade 

inga spår eftersom Ciba-Geigy, tillverkaren av Serpasil (Reserpine), tyckte det var en 

komplikation snarare än ytterligare en fördel, att Serpasil även var en antidepressiv medicin 

(Healy, 2004, sid. 13). Men från 1955 blev en del blodtryckspatienter deprimerade av 

Reserpine och begick självmord. Psykiatriker hävdade att Klorpromazin orsakade liknande 

problem och båda preparaten verkade göra en del patienter oroliga eller omotiverade, och 

dessa problem upphörde så fort man slutade med medicinerna. Detta ledde till att dessa droger 

snart omtalades som depressiva. 

Uppfattningen att serotoninbalansen i hjärnan har någonting alls att göra med depression och 

sinnesstämning härstammar från en lång serie mer eller mindre slumpartade händelser med 

utgångspunkt från en behandling av tuberkulos (TBC) i New York 1952 (Greenberg, 2010, 

sid. 167 – 168). Som en bieffekt av behandlingen uppvisade patienter en förhöjd 

sinnesstämning varpå man prövade medicinen även på deprimerade, med samma goda om än 

kortlivade resultat. På 60-talet började man i Europa titta på serotonin som en viktig 

neurotransmittor medan man i USA tittade mer på norepinefrin. En del neurotransmittorer 

förstörs av enzymer i hjärnan. När neurotransmittorn är en monoamin kallas den processen 

monoaminoxidas, MAO. Redan 1952 kunde forskare i Chicago visa att Iproniazid hindrar 

oxidationen av monoaminer. Den var en ‘monoamine oxidas inhibitor’ eller en MAOI. 

Här har vi första versionen av den kemiska obalansteorin: Iproniazid är en MAOI och 

förhindrar oxidationen av norepinephrine och serotonin i synapserna vilket lämnar kvar mer 

av dessa neurotransmittorer i hjärnan (Kirsch 2009, sid. 83ff). När deprimerade äter 

Iproniazid blir de bättre. Otillräckliga nivåer av norepinephrine och/eller serotonin orsakar 
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depression. Men även Imipramin hade samma eller liknande effekt. Men Imipramin är inte en 

MAOI! Hur hängde det här ihop? Det finns två sätt som neurotransmittor-nivåer kan ökas. För 

det första kan man förhindra deras destruktion efter att de släppts fria. Så fungerar MAOI. 

Men efter att de har frisläppts återupptas en del av dem av neuronerna igen, det kallas för 

återupptagning. Att blockera denna återupptagning kan också öka nivån av neurotransmittorer 

i hjärnan. Julius Axelrod på NIH (National Institute of Health) hade upptäckt en 

upptagningsmekanism för norepinefrin 1961 och att tricykliska (släkt med fentiazinerna) 

antidepressiva som Imipramin blockerade denna mekanism (sid. 86). Serotonin och 

norepinephrine är båda så kallade monoaminer. Axelrod visade varför Imipramin fungerar 

även om den inte hindrar destruktion av neurotransmittorer. Två olika sorters droger hjälper 

mot depression, genom olika mekanismer, så sa teorin. Den ena blockerar destruktionen, den 

den andra förhindrar återupptagningen. På båda sätten blir det mer neurotransmittorer 

tillgängliga i hjärnan. Och Reserpine kunde visas sänka serotoninhalten i hjärnan, liksom 

dopamin och norepinephrine (sid. 87). Kliniska studier visade att människor blev deprimerade 

på grund av minskade nivåer av neurotransmittorer. Det här utgjorde hela kemiska obalans-

teorin och den verkade stämma. Slutsatsen blev att depression beror på ett monoamin-

underskott. 

Monoamin-hypotesen var en bra historia. Det fanns bara ett problem, den stämde inte med  

forskningsdata. En sänkning av monoamin-nivåer gör inte alls människor deprimerade. 1971 

gick man igenom de här studierna igen och fann helt andra saker. Nya (och gamla) studier 

visade tvärtom att istället för att bli deprimerade blev deprimerade människor friska. 

Reserpine gjorde deprimerade bättre (Kirsch, 2009, sid. 88). Healy visar i The Antidepressant 

Era (1997) hur en studie från 1956 (av Shepherd) “glömdes bort”, trots att den publicerats i 

the Lancet (sid 89). 
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8.2 Medikalisering och DSM 

Frances skyller dock inte bara på DSM och läkare, utan även på läkemedelsbranschen 

och medias påtryckningar samt ett efterfrågetryck från allmänheten och brukargrupper 

numera. De bidrar, enligt Frances, till att människor som genomgår livets svåra 

stunder blir sjukförklarade. C:a 5 % av jordens befolkning bedöms kunna vara föremål 

för dessa diagnoser (Vilhelmsson, 2014a, sid. 15), men i de nordiska länderna var det 

åren 2010 - 2012 totalt c:a 8,5 % som fick antidepressiva läkemedel förskrivna (sid. 

17). I Sverige är siffran c:a 10 % av befolkningen år 2019. Detta är enligt Frances en 

reflektion av vår brist på tålamod för livets avigsidor samt bristande behandling vid 

psykiskt lidande. För 25 år sedan var dessa tillstånd mer sällsynta (Healy, 1997 och 

2006). Vid diagnostisering av psykiska sjukdomar används antingen manualen DSM, 

utgiven av American Psychiatric Association (APA) eller International Classification 

of Diseases (ICD). ICD har haft större betydelse i Europa men de har ömsesidigt 

påverkat varandra (Vilhelmsson, 2014a, sid. 22). På senare år har DSM refererats till 

som “psykiatrins bibel”, och den har också kommit att spela en allt viktigare roll i 

Sverige trots att den ursprungligen endast sågs som ett komplement till ICD (sid. 22). 

Med initiativ från APA och utsedda psykiatriker, däribland Frances, har symptom, 

behandlingsmetoder och forskning sammanställts i detta verk (Frances, 2013). Frances 

är själv kritisk till det inflytande som DSM har på den psykiatriska vården, samt på 

vården överlag. Det faktum att kriterierna för symptomen för de olika diagnoserna 

mildrats, samt att allmänpraktiserande läkare får större makt och ger bristfällig 

behandling, gör att både diagnostisering samt medikalisering ökar. 

Avvikelser som rör beroendetillstånd, ätstörningar, sexuell förmåga och 

inlärningssvårigheter är redan medikaliserade. Andra fenomen som ADHD, PMS, 

PTSD eller beteenden som tidigare sorterade under skörlevnad, synd eller kriminalitet 

är också berörda. Det är ett faktum att allt fler av livets områden medikaliserats. Andra 

vanliga livsfenomen som ångest, humörsvängningar, mens, födelsekontroll, infertilitet, 

barnafödsel, menopaus, åldrande och död har också fått en utvidgad medicinsk 

innebörd (Conrad 2007, sid. 23ff). 
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I socialstyrelsens kunskapssammanställning “Effekter av psykosociala insatser för 

personer med schizofreni och bipolär sjukdom” används sjukdomsbegreppet,  

vilket “...är desto mer värt att beklaga då det förekommer i en rapport som 

handlar om psykosociala metoder. Det vilar på en föreställning om att 

psykiska störningar är medicinska åkommor och att psykosociala faktorer 

inte kan ha något primärt förklaringsvärde till dessa störningars uppkomst 

och att psykosociala insatser och omständigheter inte kan leda till 

återhämtning eller definieras som behandling” (Topor, 2010). 

Det tycks vara kombinationen av läkarexpertis, sociala påtryckningsgrupper och 

kompetitivt inmutande av nya kunskapsområden som driver medikaliseringen. 

Exempel på detta är vietnam-veteranernas framgångsrika kamp att medikalisera 

PTSD, eller kvinnorörelsens motsvarande insatser angående PMS. Sociala fenomen, 

nya kunskaper och läkemedelsindustrin samverkar till utvecklingen där allt fler av 

livets områden kan beskrivas i medicinska termer (Topor, 2010). 

 

8.2.1 KILEN 

Den svenska konsumentorganisationen KILEN samlade rapporter om biverkningar 

och vårdupplevelser från patienter i en databas. Det är detta material som 

Vilhelmsson, Svensson och Meeuwisse analyserat i en kvalitativ studie kallad ‘A pill 

for the ill’, 2013. Deras forskningsrapport inom medikalisering och interaktion mellan 

läkare och patient har tematiserat resultaten i följande huvud- och underkategorier: 

1) Olika tolkning och förståelse av problemet; 

2) Val av behandlingsstrategi; 2a) förskrivning av antidepressiva läkemedel som första 

strategi; och 2b) psykoterapi föreslås sällan som alternativ. 

3) Tillit och misstro till läkaren; 3a) upplevelse av likgiltighet och nonchalans; 3b) 

upplevt tvång att acceptera diagnos och behandling; och 3c) att känna sig övergiven av 

läkaren. 
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Resultat under 1): Patienter har ofta en egen uppfattning om grunden och orsaken till 

deras känslomässiga problem. Detta kan handla om stress, barndomstrauma eller svåra 

omställningar i livet, vilket av några beskrivs som “normala reaktioner på svåra 

livssituationer”. Detta blir ofta diagnostiserat av läkaren som ‘depression’, vilket några 

har kraft att protestera mot inledningsvis, andra inte. Tidigare studier har visat på 

denna skilda tolkningsram mellan läkare och patienter, där läkaren ofta underlåter att 

beskriva den sociala kontexten bakom en depressionsdiagnos. Dessa sociala och 

känslomässiga livsomständigheter tillmäts inte heller någon betydelse, de blir 

irrelevanta för behandlingen av patienten. En djupare förståelse för patientens 

livshistoria kräver dessutom mer tid, vilket sällan är möjligt i dagens vårdsystem. 

Även bruket av diagnosmanualer och snabbskattningsformulär bidrar till en relativt 

tidseffektiv men ytlig diagnosticering av känslomässiga tillstånd, vilket sammantaget 

bidrar till en åtskillnad i problemförståelser enligt 1) ovan (Vilhelmsson et al 2013). 

En helt annan aspekt är att medikalisering kan ge patienter mer uppmärksamhet och ett 

större utbud av behandling. En del berättelser till KILEN visar på patienters egna 

uppfattningar att känslomässiga problem kräver medicinsk vård. På så sätt kan man 

konstatera att människor även kan medverka till att medikalisera sig själva (ibid). 

2a) Val av behandlingsstrategi, främst antidepressiv medicinering: Det förekommer 

beskrivningar av förskrivning av antidepressiv medicin utan att läkaren frågat efter 

patientens personliga omständigheter, en del har upplevt detta flera gånger, med olika 

läkare. Ibland har dessa preparat erbjudits redan vid en första konsultation, och t.o.m. 

redan i början av mötet. Förskrivningen av antidepressiva upplevdes nästan 

uteslutande hänga samman med en renodlat medicinsk förståelse av vad depression 

och nedstämdhet egentligen är. Det förekommer olika metaforer som liknar dessa 

preparat vid vitaminer eller insulin för diabetiker, dvs något som piggar upp eller är 

nödvändiga att tillföra. Andra beskrivningar är att dessa mediciner korrigerar ‘kemiska 

problem i nervsystemet’ eller ‘obalanser i hjärnan‘ (se 2.1 ovan). 

KILEN innehåller även beskrivningar där antidepressiv medicinering var det enda 

läkaren hade att erbjuda, vilket står i strid med WHO:s och Socialstyrelsens 
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rekommendationer. Detta fenomen, att den enda till buds stående behandlingen är 

farmaceutisk (läkemedelsförskrivning), kallas numera farmakologisering, se vidare 

under 2.3 ovan. 

2b) Val av behandlingsstrategi, psykoterapi erbjuds sällan. “Det enda jag ville var att 

få någon att tala med, någon form av terapi” säger en 22-årig kvinna i studien, men 

detta erbjuds sällan då tidigare studier visat att läkare är mindre villiga att överväga 

icke farmakologisk behandling (Lexchin, 2001). Detta kan även vara en följd av 

omfattande marknadsföring genom reklam, seminarier och annan publicitet kring 

medicinska preparat, vilket minskar sannolikheten att psykoterapi föreslås och erbjuds. 

Själva förståelseformen angående den etablerade och lätt kommunicerbara berättelsen 

om obalans i hjärnan för serotonin medverkar också till en biologisk uppfattning av 

problemet, vilket inte medför att psykoterapi erbjuds som ett förstahandsval (Cohen, 

1993). 

3a) Tillit och misstro till läkaren och upplevelse av likgiltighet och nonchalans: 

Tilliten till läkaren blir ibland stukad redan vid första konsultationen. En viktig 

parameter i god vård är just tilliten till läkaren och dennes expertis och medicinska 

kunnande. Tilliten kan förstärkas genom att läkaren visar social responsivitet gentemot 

patienten (Broom 1996) och genom följsamhet eller förståelse för patientens egen 

tolkning av sin belägenhet (Cornford et al 2007). 

3b) Tillit och misstro som följd av upplevt tvång att acceptera diagnos och behandling: 

Tvånget att acceptera läkarens diagnos och föreslagen behandling minskar tilliten. 

Ibland använder även läkaren argumentet om indragen sjukskrivning för att påtvinga 

patienten en viss behandling, vilket bidrar till ökad misstro gentemot läkaren 

(Vilhelmsson, 2013). En del patienter vittnar om att de gett upp sitt motstånd inför 

läkemedelsförskrivning inför hotet om indragen sjukskrivning (ibid). Andra studier 

visar patienters känsla av tvång inför att acceptera medicinering föreskriven av läkaren 

(Barry et al, 2001). 

3c) Att känna sig övergiven av läkaren: Enligt Socialstyrelsen skall förskrivning av 

antidepressiva läkemedel regelbundet utvärderas och omprövas för att minimera 
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biverkningar och risker. Deras egna studier visar att så sker i endast 40 % av fallen och 

mer än 60 % av dessa hade använt läkemedlen i mer än ett år. Flera patienter vittnar 

om en känsla av övergivenhet och att ingen brydde sig om hur de mådde eller hur 

deras framtid skulle bli. 
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8.3 Övriga bilagor 

8.3.1 Informationsbrev  

Hej!  

 

Intervjuns syfte är att belysa interaktionen och mötet mellan patient och läkare i en 

situation där patienten upplever ett psykiskt lidande. Detta är viktigt att belysa då det 

är ett viktigt möte och blir mer och blir aktuellt i dagens samhälle där den psykiska 

ohälsan blir större.  

 

Intervjun kommer att ta ca. 45 minuter. Det vi syftar att genomföra är en 

fenomenologisk intervju där ditt perspektiv och dina upplevelser är i fokus. Om du 

inte vill svara på en fråga är det bara att säga “pass”. Ditt deltagandet är helt frivilligt 

och skulle du vilja avstå eller dra dig ur studien, eller intervjun, så är det helt upp till 

dig. Resultatet kommer att ligga grund för vår C-uppsats och kommer att eventuellt 

behöva delas med examinatorer och handledare. Din identitet och personliga detaljer 

du delar med dig av är helt anonyma.  

 

Finns det något du undrar över? Några frågor till oss?  

 

Vänliga Hälsningar 

 

Kristina Liliedahl och Lennart Byström 

 

Mobil 0733 - 324142 

mail.occam@gmail.com 
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8.3.2 Intervjumallar 

Intervjumall - läkare  

Förutsättningar utifrån vårdens perspektiv 

● Hur ser det ut rent formellt inför ett patientmöte, vet du vad 

behovet/inriktningen kommer att vara? 

● Hur ser tidsstrukturen ut, för ett 15 min möte, för ett 30 min? (Intervju, 

fördjupning, diagnos, förklaring/förankring, genomförandeplan, ev remiss, 

avslutning/uppföljning? Är det så?) Finns det fler moment som skall hinnas 

med?  

● Hur mycket tid går åt till att administrera mötet, i dess vidaste bemärkelse? 

Journal, anteckningar, andra åtgärder etc? 

● Om vi tittar på den patientgrupp som vi vill undersöka (ospec psykiskt lidande 

men ej manifest psykisk sjukdom), vilka kriterier finns på förhand, vad letar du 

efter för kriterier, hur många kategorier finns det etc? 

● Vilka resultat och rekommendationer kan en konsultation sluta i? Om du 

skattar procentuellt, hur många hamnar i respektive kategori? 

Förväntningar/tankar inför mötet: 

● Hur ser dina förväntningar/tankar ut inför att träffa en patient?  

● Brukar dessa förväntningar infrias?  

● Har ni några speciella riktlinjer vid bemötande av patient? Vad har ni för 

riktlinjer/hanteringssätt vid bemötande av patienter?  

Mötet med patient 

● Berätta hur ett möte med en patient (av den målgruppen) brukar se ut.  

● Vad brukar ni fråga? Vad brukar de ha för funderingar?  

● Vad har du för känslor/tankar kring mötena?  

● Vilka faktorer spelar roll för hur mötet formas? Patientens medvetenhet? Er 

diagnostisering? 
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● När du möter någon med detta ospecifika psykiska lidande, hur upplever du 

det?  

● Vad kan du erbjuda, vilken verktygslåda har du? 

● Hur känner du dig, där och då? Nöjd, tillfreds, otillräcklig, frustrerad? 

● Är förutsättningarna uppfyllda, för att kunna erbjuda den goda (om än inte 

bästa) vården? 

● Vad saknas i strukturen, vården, för att kunna erbjuda det som vore optimalt? 

 

Vetenskapligt tillägg 

·       Vilken berättelse förmedlar du vid förskrivning av psykofarmaka? 

·       Fråga om monoamin-hypotesen, se separat papper. 

·       Placeboeffekten, studier som visar på ingen signifikant skillnad 

·       Kritiker av läkemedelsindustrin och deras tester (Healy, Kirsch, Conrad, Frances, 

Goldacre, Hari, Vilhelmsson m. fl.) 

Intervjumall - patient 

Förväntningar/tankar  

● Vad hade du för förväntningar inför mötet med läkaren?  

● Vad var ditt bästa/sämsta möjliga utfall av mötet? 

● Hur blev resultatet av mötet enligt dig?  

Mötet med läkaren 

● Berätta om mötet med läkaren. (Vad sades, hur fick det dig att känna dig, har 

du några tankar kring det)  

● Vilka frågor ställde läkaren?  

● Fick du utrymme att uttrycka dina behov/känslor och berätta om din situation?  

● Räckte tiden till att formulera det du hade behov av? 
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● Fick du hjälp av läkaren att sätta ord på det som du mådde dåligt av? (Hade du 

förväntat dig det?) 

● Tyckte du att han förstod vad du sa?  

● Accepterade han det du sa eller gjorde han omtolkningar/förklaringar av hur 

det kanske var egentligen, för dig? 

● Vad var bra respektive dåligt med mötet?  

● Fick du sagt allt som du hade tänkt under mötet?  

● Kände du dig sedd och lyssnad på?  

● Kände du dig förstådd och tagen på allvar?  

● Bemötte läkaren dig på ett sätt som underlättade ditt eget berättande, eller som 

gjorde det svårare att få fram hur det egentligen var för dig? 

● Vad kom ni överens om i mötet? Vem bestämde det? Fanns det några villkor? 

(Fk. etc.) 

● Kände du att du var aktivt delaktig i det beslutet?  

Motiv (om det är passande)  

● Om vi frågar lite om bakgrunden, hur mådde du vid den här tiden?  

● Vad var orsaken till att du sökte hjälp?  

● Vad hade du varit med om, livsförändringar?  

● Hade något hänt som gjorde att du kände så här? 

● Vad trodde du att du skulle kunna få för hjälp av en läkare? 

● Infriades dina förväntningar? 

Tankar efteråt 

● Vad var dina känslor och tankar direkt efter mötet?  

● Vad var dina känslor och tankar 2 dagar efter mötet?  

● Vad har du för tankar och känslor idag kring mötet/resultatet?  

Vad hade du för förväntningar inför mötet med läkaren? 

● Vad hade varit det bästa möjliga utfallet? 

● Det värsta? 

● Om du i efterhand utvärderar, var på en skala hamnar det? 
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● Uppföljning till detta: Om du beskriver lite vad som hände och vad som sades, 

hur var det, vad minns du? 

● Vilka frågor ställde läkaren?  

● Fick du berätta spontant om din situation, dina problem och behov? 

● Kände du dig sedd och lyssnad på? 

● Hade läkaren tillräckligt med tid? 

● Tycker du att han förstod vad du sa? 

● Kunde du uttrycka det du behövde?  
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8.3.3 Kodningstabeller av teman 

Tabell 1: Exempel på kodning av tema 1 - Första mötet 

Utdrag ur intervjuer: Noter:  Tema:  

“Första gången jag var i kontakt med psykiatrin 

var jag kanske, jag kommer inte ihåg, men jag var 

nog 15. Jag var på en smärtutredning på BUP för 

jag har ett långvarigt ryggproblem, och ingen 

lyckades riktigt hitta vad grejen var”. – Adina 

Första besöket hos 

läkaren. BUP. 

Smärtutredning.  

Första mötet.  

“Jag beskrev mina symptom, problem 

rättare sagt. Berättade också vilken sorts 

kontakt jag hade med psykologen och jag 

fick göra såna där...nu har jag glömt vad 

det heter...fylla i. Amen skattningar, 

precis. Och baserat på det så föreslog 

läkaren vad jag skulle stå på…” – Fridur 

Första mötet med 

läkaren. 

Formulär/skattningar -

--> läkaren kommer 

med förslag på 

medicin.  

Första mötet.  

Formulär.  

 

 

Tabell 2: Kodning av tema 2 - Rundgång 

Utdrag ur intervjuer: Noter: Teman: 

“Nej, det var liksom andra saker dom tyckte att jag 

hade där det var fel på mig. Och dom tyckte och jag 

kände mig väldigt förbigången för att dom liksom 

hade bestämt att dom och att jag inte alls kände när 

han skulle berätta vad dom gör o så” - Adina 

Inte delaktig i 

besluten och tankarna 

hos läkaren. Kände 

sig förbigången.  

Inte delaktig i sin 

egen vård.  

“...jag tror inte att jag visste jättestarkt (sina behov), 

det är ju också lite komplicerat liksom. Att jag nog 

väldigt mycket kände att jag liksom...min husläkare 

har nog aldrig känt att hon har kunnat göra att jag 

blir bättre utan bara skicka vidare till...men jag har 

alltid känt att primärvården ändå lyssnat på mig. 

Och skickat vidare.” – Adina 

Husläkaren har inte 

kunnat få henne att 

må bättre, men har 

skickat vidare. 

Upplever att de 

lyssnat på henne, och 

sedan skickat vidare 

henne till andra.  

Skickat 

vidare/Rundgång. 
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Tabell 3: Kodning av tema 3 - Missnöje, söka upp egen vård 

 

Utdrag ur intervjuer: Noter : Tema: 

“Men alltså det är en tvist, att patienten 

tycker en sak och läkaren tycker en annan 

sak, eller terapeuter. Då är det ju inte några 

tvivel om att läkaren har rätt och att 

patienten har fel.” – Wieslawa 

Konflikt mellan 

läkare och patient. 

Läkaren har rätt och 

patienten fel. 

Inställning.  

Läkare mot 

Patient. 

“Någon som jag som inte kan så mycket om 

psykologi har nog lättare att bara göra som 

psykologen säger medan mina vänner ifrågasätter 

allting psykologen säger och tittar ur psykologens 

perspektiv, psykologiperspektivet, och då blir det 

väldigt svårt att bli bättre, när man liksom inte 

lyssnar på deras metoder och ge det en chans.” – 

Helga 

Missnöjda med 

psykologer p.g.a. egna 

psykoanalyser. De vet 

vad de vill ha. En inte 

lika utförlig 

medvetenhet gör det 

möjligt att ta till sig 

deras riktlinjer mer.  

Läkare/Psykolog 

mot Patient 

Missnöje 

Egen “standard” 

 

 

Tabell 4: Kodning av tema 4 - Genomförd/Inte genomförd behandling 

Utdrag ur intervjuer: Noter: Tema: 

“Ehm... och den behandlingen känner jag 

mig ganska färdig med. Sen kan jag väl 

nånstans vara lite nyfiken på att prova KBT 

också, även nu ifall det är nånting jag gör 

just nu. Jag är öppen för att söka hjälp 

igen.” - Fridur  

Genomförd 

behandling. Färdig 

med den. Fortfarande 

öppen för att söka 

hjälp igen.  

Genomförd 

behandling.  

“...diagnosen är färdigställd och allt, det är nog mer 

bara att… jag vet inte varför det dröjer...jag är inte 

så bra på att pusha på dom heller… men jag har ju 

ändå haft diagnosen i ett år.” - Nadir 

 

Färdig diagnos, ingen 

behandling. Inte så 

bra på att pusha på att 

det ska hända något. 

Gått ett år.  

Inte genomförd 

behandling. 
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Tabell 5 - Kodning av tema 5 - Läkemedel 

Utdrag ur intervjuer: Noter: Tema: 

Och då är det ju så att dels är det 8 ggr billigare att 

ge läkemedel. Ungefär. Det är någon som räknar på 

det. Och sen är det också så att patienter är otåliga. 

Läkemedel ger effekter, ofta ganska snabbt. Och sen 

är det ju det att det inte finns intensiv, nästan inga, 

det behöver vi inte gå in på, men evidensen, för 

läkemedel är alltid lättare att -----. Så den är mer 

objektiv.” - David 

 

Medicin, billigare. 

Otåliga patienter är 

också en faktor till att 

ge medicin. Ger 

effekt.  

Medicin 

Motiv 

 

“Det känns nog mer som att det (medicin) 

var någonting man kunde sätta in genom att 

knäppa med fingrarna, och en psykologtid 

skulle ta längre tid att få. Så det var mer 

som en tillfällig insats för att det går att 

göra snabbt. Jag var ju öppen för det, då 

var jag öppen för det mesta tror jag. Vid 

den punkten.“- Fridur 

 

Medicin var en snabb 

lösning. Psykolog var 

mer omständligt. 

Tillfällig insats. Vid 

den punkten var 

personen öppen för 

det mesta.  

Medicin 

Behov 

Motiv 

 

Tabell 6: Kodning av tema 6 - Självbild 

Utdrag ur intervjuer: Noter: Teman: 

Och det tycker jag är ganska bra, för att 

definieras som en psykiatrisk patient gör 

också någonting med ens självbild. Men det 

gör att man får en sjukdom och man kan inte 

själv veta vad som är bäst för en utan det är 

nån expert som ska tala om.” - Wieslawa 

 

Definieras som psyk-

patient kan påverka 

självbild. 

Tappar “kontrollen” 

över sig själv   

Självbild 

...det kändes så långt ifrån mig och mina Ideal och 

mina åsikter att jag skulle gå runt och vara ätstörd, 

det bara matchade inte. Det blev en sån eh, en 

identitetskris.” - Helga 

Går emot ens egna 

värderingar. 

Matchade inte. Blir 

identitetskris 

Självbild/Identitet 
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Tabell 7: Kodning av tema 7 - Bra vård/Dålig vård 

Utdrag ur intervjuer: Noter: Tema: 

“Jag bara understryker att jag tycker att jag 

trivs väldigt bra med läkaren och psykologen 

jag hade nu senast. Ehm... för att det 

känns...de känns genuina. Och 

lösningsorienterade utan att… för den 

delen...köra, snabbspola processen liksom. 

Så det är bra.” – Fridur 

Nöjd med vården 

patienten får idag. 

Genuina. Inkännande 

och dedikerade.  

Bra vård.  

Bli sedd.  

“Men det var verkligen så här bara, jag kände hur 

mycket hon bara tyckte att jag fyllde upp space och 

var dum och onödig…” - Adina (om den ryska 

psykiater hon stött på) 

 

Patienten upplevde att 

hon fyllde upp space 

och onödig i mötet.  

Dålig erfarenhet 

av vården.  

 


