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Sammanfattning

I denna studie ställs frågan om den psykiatriska diagnosens sociala praktik för människor

som inte har den psykiatriskt diagnostiserande specialvetenskapens utbildning genom att

utforska ett perspektiv som inte uppmärksammats av forskningsfältet:

vårdpersonalsperspektivet. Frågeställningen är hur människor som lekmän använder

psykiatriska diagnoser och vilka faktorer som påverkar hur psykiatriska diagnoser upplevs

som meningsfulla. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är hämtad från Ian Hackings analys

av psykiatrisk diagnostik som en interaktiv kategori tillsammans med en analys av Martin

Heideggers syn på det mänskliga ”varat” som ett socio-ontologiskt koncept. Härigenom

framträder en bild av hur psykiatriska diagnoser är problemformuleringar sprungna ur

självreflektion. Metoden som används är en explorativ intervjustudie med 26 vårdanställda i

den svenska vården vilka i relation till den psykiatriska specialvetenskapen representerar ett

aktivt lekmannaperspektiv på den psykiatriska diagnostiken och därmed representerar

allmänhetens uppfattning om sjuklig normavvikelse. Resultaten visar att den psykiatriska

diagnostiseringen är en kontextbunden social praktik där diagnoserna är meningsfulla i den

utsträckning de har en praktisk funktion genom vilken de kan användas för att underlätta

yrkesvardagen och hjälpa patienter att hantera det som av vårdpersonalen uppfattas som

patientens problem. Det betyder att de faktorer som styr personalens och patienternas

kontexter också styr diagnosernas sociala praktik samt att den part som dominerar kontexten

alltid definierar vad som är det med diagnosen förknippade problem, dess symptom.

Nyckelord: Medicinsk sociologi, psykiatri, diagnostik



3

Abstract

In this study the question of the social practice of psychiatric diagnosis is explored through

the eyes of the health care worker, a perspective that has been overlooked in previous

research. The question asked is how people who are laymen in relation to the psychiatric

diagnosing specialists use psychiatric diagnoses and what factors and how these factors

influence the use and meanings of diagnoses and make them meaningful outside the medically

specialized psychiatric context. The theoretical starting point is taken from Ian Hackings

analysis of psychiatric diagnostics as an interactive category together with an analysis of

Martin Heidegger's view of the human "being" as a socio-ontological concept through which

a picture emerges of how psychiatric diagnoses are problems formulations as a result of self-

reflection. The method is 26 exploratory interviews with health care workers in the Swedish

health care sector which in relation to the psychiatric medical science represents an active

layman perspective on the psychiatric diagnosis, and thus a public perception. The results

show that psychiatric diagnosis is a context-bound social practice in which the health care

workers see diagnoses as meaningful when they have a practical function by which they can

be used to facilitate their work or/and to help patients deal with what the health care workers

perceive as the patients problems and thus be helpful in everyday life. The results also show

that the dominant party in the social context where diagnoses are used is the one that decides

what characteristics is regarded as symptoms associated with the diagnoses.

Keywords: Medical Sociology, Psychiatry, Diagnostics
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1. Inledning

Att arbeta som vårdpersonal innebär att man möter människor med psykiatriska

diagnoser och förr eller senare tvingas ta ställning till dessa diagnoser i en form eller

annan, vare sig man vill eller inte. Problemet är att psykiatriska diagnoser ofta har en

komplicerad relation till omgivningen. Under mina år som mentalskötare försökte jag

därför aktivt undvika att ta ställning till diagnoserna eftersom jag ansåg de var så

besvärliga, dessutom var det underförstått att diagnoser var läkarnas och

psykologernas grej och jag ville inte som vårdpersonal förknippas med den

medicinska bedömningen om vad som är normalt eller ett psykiatriskt symptom. Men

de psykiatriska diagnoserna fanns överallt och med jämna mellanrum förstod jag hur

viktiga de var för patienterna för att få biståndstimmar, sjukskrivningar, underlätta

kontakten med socialtjänsten eller som social spelbricka på gott och ont. Ibland kunde

jag höra hur patienter sinsemellan beklagade sig över sina diagnoser eller kockettera

med den samma. Dessutom förekom efterfrågan på diagnoser när missbrukare ville ha

narkotikaklassade läkemedel medan somliga ville ha diagnoser de ansåg gjorde dem

intressanta medan andra vägrade av personliga skäl erkänna diagnostiseringen. De

psykiatriska diagnoserna levde uppenbarligen ett liv som meningsfulla utanför den

psykiatriska behandlingen. Men diagnoserna blev tidvis motvilligt relevanta även för

mig när patienter lutade sig mot dessa för att få sin vilja igenom eller aktivt undvek att

uppvisa, eller rent av ljög och dolde allvarliga symptom förknippade med en oönskad

diagnos. Medan andra diagnoser innebar att patienter agera på ett vis de uppfattade

som diagnosenligt. Då tvingades även jag tillsammans med mina kollegor i

vårdpersonalen aktivt motarbeta dessa nya symptom med invändningen att diagnosen

i fråga inte alls innebar någon typ av uppförande. Vi i vårdpersonalen gjorde i

praktiken en bedömning av vad vi ansåg normalt och vad som var ett med diagnosen

förknippat symptom. Det betyder att jag, vare sig jag ville det eller inte, var med och

skapade diagnoser utanför den psykiatriskt medicinska behandlingskontexten.

-=(¤¤¤)=-

I den svenska vården representerar vårdpersonalen i relation till den diagnostiserande

psykiatriska specialvetenskapen ett aktivt lekmannavittne till diagnostikens sociala praktik.

Inom forskningen är dock detta perspektiv ännu outforskat vilket ställer frågan vad det dessa

människor anser om psykiatrin. I boken Mannen som slutade ljuga skriver Dan Josefsson att

vårdpersonal som varit kritisk till Säters rättspsykiatriska behandling av Sture Bergwall
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tvingades arbeta på andra avdelningar. Det fanns alltså ett vårdperspektiv på kliniken där inte

alla delade uppfattning om behandlingen av Bergwall på andra grunder än psykiatriska. I

slutändan var det också en mentalskötare, Viola Källberg, som berättade vad hon upplevde

som problematiskt med behandlingen för sin make, psykiatrikern Göran Källberg (Josefsson

2013:496-497). Viola hade förmånen att vara gift med den man som sedan tillträde som

klinikchef och avslutade behandlingen av Bergwall. Men frågan som förblir obesvarad är ifall

man från klinikledningen tidigare erkänt vårdpersonalens perspektiv och lyssnat till deras

invändningar, skulle behandlingen då fortsatt eller skulle man med en bättre kunskap om

vårdperspektivet på psykiatrisk diagnostik möjliggjort ett värdigare avslut på fallet Thomas

Quick?

Psykiatriska diagnoser är inte bara en fråga om vård, det har implikationer på alla

samhälleliga nivåer. Gellert Tamas visade i reportageboken De Apatiska hur diagnosen

användes som en partipolitisk spelbricka. Tamas beskriver hur en invandringskritisk politisk

fraktion använder den psykiatriska vetenskapen för att anklaga barnen och deras familjer för

att simulera symtomen och spela den apatiska diagnosen för att få stanna i Sverige (Tamas

2009). Vårdperspektivet inbegriper också att den somatiska personalen som sondmatar de

apatiska barnen på icke-psykiatriska avdelningar, vad skulle denna personal sagt om de på

politiska grunder ifrågasatta psykiatriska diagnoserna?

I en vetenskapsfilosofisk kontext har psykiatriska diagnoser en särställning med

implikationer för vårdens vardag. Filosofen Torbjörn Tännsjö belyser diagnosens

vetenskapliga position med exempel från tvångsvården. Tännsjö menar att diabetespatienter

inte kan vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) trots att allvarliga

diabetessymptom kan likställas med svåra psykiatriska symptom. Orsaken är att diabetes är ett

somatiskt tillstånd (Tännsjö 2007). För vårdpersonalens och allmänhetens vidkommande är

vetenskapens delning en komplicerande faktor eftersom den diabetssjuke är en somatisk

patient med psykiatriska symptom som då inte kan tvångsvårdas med grund i sina symptom.

Idag är den psykiska ohälsan inte bara ett fall för psykiatriska institutioner.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson beslutade 2013 att snabbutreda den psykiska

ohälsan i arbetslivet som misstänks ligga bakom den ökande sjukfrånvaron (Mellgren 2013;

Försäkringskassan 2014). Problemen är så pass allvarliga att psykisk ohälsa av Socialstyrelsen

numera betraktas som ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen 2013:43). Idag är det också

vederlagt att psykiatriska patienter har en signifikant sämre allmänhälsa, kortare livslängd och

behandlas oftare för somatiska sjukdomar än människor utan psykiatriska diagnoser
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(Socialstyrelsen 2012). Konsekvensen är att de psykiatriska diagnoserna återfinns i alla delar

av vårdens vardag där patienter möter personal vars främsta uppgift inte är att behandla

psykisk ohälsa och som därför saknar de psykiatrisk diagnostiserande specialkunskaperna.

Vårdpersonalen som i vetenskaplig mening är lekmän, tvingas således att förhålla sig till

diagnostiken.

1.1. Forskningsproblemen

Det framgår av tidigare forskning att vårdpersonalens perspektiv på psykiatrisk vård i

allmänhet och dess diagnostik i synnerhet inte studerats. Detta är ett problem eftersom

gruppen vilka utgör perspektivet har en central roll i den sociala process och praktik som

utgör psykiatrisk diagnostik vid sidan av behandling och medicinering. Det betyder att det

saknas kunskap om den psykiatriska diagnostikens sociala praktik.

Idag saknas också forskning på hur samhälleliga föreställningar om psykiatrisk

diagnostik påverkar diagnoser, dess användning och kontexter. Utifrån antagandet att

psykiatrisk diagnostik är relativ till sin samtid saknas kunskap om samverkan mellan den

psykiatriska specialvetenskapen och samhällets lekmannaföreställningar, hur människor

uppfattar psykiatriska symptom och bedömer sin egen och sin omgivnings sjuklighet i relation

till vad som anses normalt. Men också i hur och i vilka kontexter diagnoser används. En

konsekvens av detta är att en diagnostisering som sker tillskrivs de psykiatriska specialisterna

utan tillräcklig grund om den psykiatriska diagnostikens användning och funktion utanför den

psykiatriska specialistkontexten. Detta problem återknyter till vårdperspektivet eftersom de

vårdanställda är aktiva lekmannavittnen till den psykiatriska diagnostikens sociala praktik.

En komplicerande faktor som inte i den forskningen studerats är det allt mer

individualiserade västerländska samhällets påverkan. Antagandet att psykiatrisk diagnostik är

relativ till sin samtid betyder att subjektivt handlade inverkar på diagnostiken, men detta finns

för närvarande mycket lite kunskap om.

1.2. Syfte

Idag har vi en diagnosens sociala praktik i vilken många människor och delar av samhället är

inblandade i, av dessa så är en viktig grupp av aktörer vårdpersonalen. Men deras roll är i

forskningen osynlig och uppsatsens syfte är därför att visa på hur det skapas mening kring

diagnoser i denna grupp, på vilket sätt diagnosen blir meningsfull, men också hur den

möjligen omförhandlas och anpassas till mer praktiska överväganden och förutsättningar i

deras vardagliga praktik.
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Idag är samhällets föreställningar om vad som är psykiatrisk grundad normavvikelse

grundläggande för att människor ska söka psykiatrisk hjälp vilket avslöjar psykiatrins relativa

förhållande till sin samtid. Syftet sträcker sig därför till att söka den diagnostiserande logik

vilken människor med utan den psykiatriskt diagnostiserande specialvetenskapen använder

och som vårdpersonalens perspektiv i relation till den psykiatriska specialvetenskapen

representerar. Det innebär dels att utforska den psykiatriska diagnostiken genom

vårdpersonalens perspektiv samt att utforska perspektivet självt, hur personalen som lekmän

använder och gör diagnostiken meningsfull. Uppsatsens syfte omsätts praktiskt genom

följande frågor till materialet:

 Hur blir psykiatrisk diagnostik meningsfull för icke diagnostiskt specialutbildad

vårdpersonal i den svenska vården?

 Vilka funktioner upplever vårdpersonalen att den psykiatriska diagnosen fyller utanför

den psykiatriska behandlingskontexten?

 Vilka faktorer och hur upplever vårdpersonalen att dessa faktorerna påverkar den

psykiatriska diagnostiken?

1.3. DSM, den moderna psykiatrin och etableringen av diagnosen som

social praktik

Idag är psykiatrikern den enda medicinska specialist som aldrig kliniskt studerar organet,

hjärnan, de har för avsikt att behandla, istället talar man med patienten och kartlägger

symptomkluster som alltid måste ses i ljuset av det samhälle som omfattar den psykiatriska

diagnostiken. Psykiatrisk diagnostik är med andra ord relativ till sin samtid vilken därför alltid

innebär en social praktik.

Ordet diagnos kommer från grekiskan med betydelsen insikt eller skarpsinne och syftar

på fenomen i naturen. En historisk tillbakablick illustrerar hur psykiatrisk diagnostisering

fallit under skiftande förklaringsmodeller beroende på historisk epok, plats och kultur. Redan

från 1900 f.Kr. finns bevarade egyptiska textfragment som behandlar psykiatrisk avvikelse

men de första riktiga bevarande redogörelserna kommer från ett kapitel i Ebers Papyrus 1550

f.Kr (Okasha 1999:918). I de Indiska Vedatexterna beskrivs psykisk sjukdom ta sig uttryck i

bristande impulskontroll, nakenhet och smuts (Bhugra 1992:168 & 175). Från Kina 1300 f.Kr.

finns källor bevarade som skildrar psykiska tillstånd i termer av andligt inflytande (Lam och

Berrios 1992:119). I det antika Grekland skriver Socrates om det vi idag tolkar som

hallucinationer (Pilgrim 2007:537). Felipe Guaman Poma de Ayala beskrev på 1500-talet i
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krönikan El primer nueva corónica y buen gobierno Inkaindianernas intresse för fenomen

som den moderna psykiatrin klassar som depression (Elferink 1999:308). I Sverige gav Carl

Von Linné mellan åren 1741 och 1775 under titeln Systema morborum föreläsningar om

systematisering och katalogisering av vad han kallade morbi mentales (Foucault

1992(1961):12; Uddenberg 2012).

Fram till slutet av 1800-talet var psykiatrin inte en fråga om vård utan snarare förvaring

av samhällets avfällingar. Läkarens uppgift var att tolka det som av makten uppfattades som

normavvikelse och diagnostisera subjektet som sjukt vilket fyllde en alibifunktion för staten

som i egentlig mening internerade patienten i fängelseliknande institutioner. Det var i första

hand religiösa föreställningar som dominerade vården vilket kom att bli tydligt när den

Franskarevolutionen i grunden förändrade hela sjukvården. Spår från revolutionen återfinns

även idag genom sjukvårdens organisatoriska utformningar (Johannisson 2013(1990):76-78).

Den nya sjukhusmedicinen skulle bli en revolution i sig. Den utvecklades ur en revolutionär
ideologi. Alla privilegier, auktoriteter och förlamande institutioner lyfts bort. I de medicinska
utbildningsprogram som revolutionen formulerat från Guillotin [läkaren] till Fourcry hade
teoretiska system avvisats och tyngdpunkt lagts på observationer och klinisk erfarenhet […]
(Johannisson 2013(1990):93).

Den revolutionära sekulariseringen medförde att en ny psykiatrisk vetenskap tog över

tolkningsmonopolet från kyrkan (Gauchet och Gladys Porter 1999:272) vilket fick till följd att

det nu fanns en klinisk praktik. I Sverige förlorade kyrkan definitivt makten över psykiatrin

med 1858’års stadgar som gjorde läkaren till högsta instans på mentalsjukhusen (Sjöström

1992:128-129).

Under det tidiga 1900-talet brottades man med bristen på enhetlighet i

diagnostiseringen. Därför tog the New York Academy of Medicine 1927 initiativet till en

nationellt accepterad standard. Året därpå samlades alla medicinska specialiteter för att

diskutera ämnet psykiatrisk diagnostisering vilket 1933 resulterade i Standard Nomenclature

of Diseases sammanställd av The American Psychiatrics Association (APA) som 1952 blev

den första upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders förkortat DSM

(Shorter 1997:298). DSM var en vetenskapspolitisk produkt eftersom man ansåg det behövas

enhetlighet inom diagnostiken för att kunna behålla ett vetenskapligt renommé.

Den kliniska diagnostisering enligt DSM baseras på Emil Kraepelins systematisering av

symptom där läkaren skrev ned patientens symptom för dagen och la i en låda bredvid den

mentalsjukes säng. I slutet av veckan samlade Kraepelin in alla kort och sammanställde

diagnosen (Carlberg 2008:32-33) i syfte att förutse sjukdomsförloppet (Shorter 1997:106).
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Läkaren och filosofen Karl Jaspers utvecklade Kraepelins diagnostisering genom sin analys

av diagnosens relativa natur. I General Psychopathology menade Jaspers att klinikern skulle

kartlägga patientens hela biografi och inte som tidigare enbart observera symptomen. En

paranoid patients förföljelsehallucinationer bör enligt Jaspers diagnostiseras först när det

uteslutits att det fanns orsak bakom känslan av att vara förföljd. Sensoriska intryck och saklig

grund skulle uteslutas för att diagnostisera paranoian (Jasper 1963 (1923):63).

Sekulariseringen fortsatte att förändra synen på människan från en själslig varelse till

biologisk mekanism. Ett viktigt steg i den processen tog Ugo Carletti 1930 när han med hjälp

av ECT (Electro convulsive therapy idag kallad elbehandling) lyckades behandla olika

psykiatriska symptom. Det som slutligen fick pendeln att svänga mot en biologisk dominans

av psykiatrin var det som kommit att kallas den Neuroleptiska revolutionen. 1952 användes

för första gången läkemedlet Chlorpromazine (i Sverige, Hibernal) inom psykiatrin och dryga

tio år senare skulle man i Frankrike behandla större grupper av svåra psykiatriska tillstånd

(López-Muñoz et al. 2005). Den Neuroleptiska revolutionen fick i Sverige till följd att

landstingen tog över som huvudman för psykiatrin eftersom det nu gick att medicinera

patienter vilket gjorde att psykiatriska symptom kunde antas ha biologisk orsak.

Sannolikt var det de medicinska revolutionerna som gav att läkarkåren råg i ryggen att

öppna dörren till tidigare låsta institutioner för intresserade akademiker. Detta kom att lägga

grunden till teorierna om sjukrollen och den medicinska modellen genom vilken psykiatrikern

såg patienten som ett objekt med biologiskt orsakad psykisk ohälsa som sedan medicineras.

Det var mot den bakgrunden som den Antipsykiatriska rörelsen riktade sin kritik under det

sena 60-talet. Antipsykiatrin var en löst sammansatt samling antaganden om samhället med

sitt ursprung i den marxistiska så kallade 68rörelsen vilken hämtade mycket av sina idéer från

psykoanalysen och en antikapitalistisk maktkritik. Navet i antipsykiatrin utgjordes av David

Laing och kollegan David Cooper vilka tillsammans med Ernest Becker arbetade som

redaktörer för The Radical Therapist (Barney 1994). En typisk idé för antipsykiatrin och

psykiatrikern Laing var att psykiatriska symptom var en frisk reaktion mot ett sjukt

kapitalistiskt system (Kotowicz 1997:3). I The Divided Self argumenterar Laing för att den

psykiatriska diagnosen inte har något biologiskt ursprung och därför inte kan medicineras.

Men Antipsykiatrikerna mötte också motstånd från bland andra Frank Ayd som i Recognizing

the depressed (Ayd 1961) angrep psykoanalysen för att sakna vetenskaplig grund. Kritiken

mot psykoanalysen gick ut på att den saknade predikativ teori och att det därför inte gick att

förutspå sjukdomsförlopp (Pillgrim och Rogers 1999:7).
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En ytterligare orsak till att de psykiatriska institutionerna öppnades och allt fler patienter

kunde vårdas i samhället var psykiatrikern Roland Khuns upptäckt att depressiva symptom

kunde behandlas med det vi idag kallar SSRI preparat, i Sverige Tofranil och i folkmun

lyckopiller.1 Under 1970-talet behandlades de första depressiva patienterna med SSRI-

läkemedel men i mycket liten omfattning (Lieberman III 2003:7). Det stora genombrottet och

det som den här uppsatsen betraktar som den moderna psykiatrin präglad av individualismen

inleddes i mitten av 1990-talet när det gick att visa hur SSRI-läkemedlen var effektiva mot

80-talets nya diagnos utbrändhet, i media kallad yuppiesjukan (Carlberg 2008:229-231). Idag

används SSRI-preparat mot en lång rad symptom och är både effektiva och förhållandevis

billiga eftersom patienter behandlas pollykliniskt, via öppenvårdskontakt eller medicinera

själv i samråd med en läkare, istället för att uppta en sjukhussäng. Detta har inneburit att en

mycket stor grupp potentiella patienter själv ansvarar för sin behandling.

Men det finns konkurrerande modeller till den medicinska psykiatrin som framför allt

kritiserat läkemedelsindustrin. I Sverige var Säters mentalsjukhus en unik plats där det under

1970-talet började arbeta en ny grupp psykoanalytiskt inspirerade läkare, psykologer och

terapeuter med Barbro Sandin förgrundsgestalt.2 Där antipsykiatrikerna mer eller mindre

förkastade all psykiatrisk diagnostik accepterade den terapeutiska psykiatrin det traditionella

diagnostiska systemet men ifrågasatte den biologiska etiologin. Sandin hävdade sig kunna

bota schizofreni genom psykoterapi baserad på teorier om sjukdomens uppkomst i patientens

relation till sina föräldrar (Sandin 1998(1986)). Dessa teorier har tydliga släktskap med Bruno

Bettelheim teori om kylskåpsmamman vilket var en emotionellt kall moder vilket orsakade

autism (Bettelheim 1967). Dessa teorier skuldbelade föräldrar i stor skala. Bettelheims teori

hade dock tidigt sina kritiker, av dem främst i Bernard Rimland som fått en son diagnostiserad

med autism varpå Rimland ifrågasatte skulden och sökte biologiska orsaker bakom diagnosen.

Rimland möttes av massiv respons från föräldrar till autistiska barn som skuldbelagts i sitt

föräldraskap (Rubin 2006).

1 Det första rena SSRI-preparatet Zelmid togs fram av den svenska forskaren Arvid Carlsson vilket gav honom
nobelpriset i fysiologi/medicin 2000. Zelmid lade grunde för Astras framgångssaga men såldes bara mellan 1982
och 83 eftersom läkemedlet kunde medföra svåra biverkningar.
2 På Säter mentalsjukhus pågick en ideologisk strid under 1970 och 80-talet som av mentalskötare jag talat med
kallade säterstriderna. Bland annat intresserade man sig för debatten i Västerdalarnas lokalradio där överläkaren
Kurt Eklund företrädde den medicinska psykiatrin i debatt med Barbro Sandin. Postumt kan Edlund sägas
förutspått riskerna med de psykoanalytiska aluren, ”[…] vi kan inte lyssna enbart till de hänförda
missionärerna, hur extatiskt eggande deras budskap än må klinga. Missionärer har inget på mentalsjukhusen att
göra.” (Eliasson 2013). Tyvärr har jag bara hittat sporadiska blogginlägg och kortare debatter, men ingen
vetenskaplig referens värd namnet.
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Under 1960 och 70-talet påverkades psykiatrin av antipsykiatrin och synen på

diagnostiken i DSM förändrades allt mer i takt med tiden. Den tredje utgåvan av DSM 1980

innebar att den psykiatriska diagnostiken på allvar tog hänsyn till den psykiatriska

normavvikelsens relativa natur. Diagnoser baserade på sexualitet som symptom började

kritiseras och 1986 ströks homosexualitet ur en reviderad upplaga av DSM-III. Detta kan ses

som en konsekvens av ett antipsykiatriskt inflytande på diagnostiken i Centraleuropa och

Frankrike. Ett exempel på den svenska antipsykiatrin är Kaj Håkanssons licentiatavhandling

Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter (Håkansson 1973; Piuva 2005:51) som dock hade

ringa inflytande inom kliniska psykiatrin (Sjöström 1992:205). Men utanför klinikerna kom

de nya medicinerna, de billigare och enklare behandlingsformerna och en politisk debatt som

tagit intryck av antipsykiatrin att tillsammans kratta manegen för en ny syn på psykiatrisk

diagnostik som i Sverige tog sig uttryck i Psykiatrireformen 1995. Reformen var en

omorganisation av vården enligt den så kallade sektoriserade modellen. Mot slutet av 1990-

talet revs i Psykiatrireformens slutskede de sista stora psykiatriska sjukhusen i Sverige och

patienterna flyttades till kliniker på sjukhusen (Ottosson 2003:21-34; Hörberg, Brunt och

Axelsson 2004:9) och den psykiatriska behandlingen vi har idag blev en realitet.

1.3.1. Det tredje ögat i diagnosens sociala praktik

Psykiatrin och diagnostikens historia visar att den sekulära psykiatriska diagnostiken från dag

ett brottats med inre motsättningar där kunskapen om diagnosens relativa natur varit central.

Karl Jaspers kraepelinska diagnostik ska ses som en konsekvens av att diagnostiseringen är en

normalitetsbedömning. Detta innebar att de människor som arbetade inom vården på

lekmannagrunder, omedvetet eller inte, deltog i diagnostikens sociala praktik genom sin

närvaro och interaktion med patienterna. Diagnosens relativa natur var också de grunder som

Foucault, Parsons, Laing m.fl., och de moderna kritikerna av DSM med psykiatrikerna Allen

Francis i spetsen vilket understrukit att det finns andra perspektiv på diagnostiken än den

psykiatriska specialvetenskapens. Jaspers förflyttade diagnostiken från den inre psykiatriska

specialvetenskapen till ett område som gränsar till det allmänna. Det är i detta gränsland som

vårdnadsperspektivet och vårdarbetarna återfinns. Vårdpersonalen som aktivt vittne blev

därför i kraft av sin kontakt med patienter och medborgare en bedömare av symptomen.

Där det finns vård finns det vårdpersonal men inte nödvändigtvis läkare och psykologer.

Idag samlas den svenska sjukhusvården på samma plats regionalt, men under olika

klinikgrenar som följer vetenskapliga uppdelningar som präglat det medicinska fältet. Vid

sidan av psykiatrisk och somatisk vård är organisationen uppdelad i primärvård
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(vårdcentraler) och akutsjukvård (sjukhus) och företagshälsovården med privata utförare på

uppdrag av företaget. Denna vård är också reglerad i svensk lag och har visat sig allt viktigare

i takt med att psykisk ohälsa i arbetslivet betraktas som ett folkhälsoproblem. Utöver dessa

organisatoriska uppdelningar har den svenska vården flera olika huvudmän. Kommunerna

ansvarar bland annat för socialpsykiatri, vårdboenden samt äldreomsorgen, hemtjänst och

LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Landstinget står för

akutsjukvård och primärvård som ges på sjukhus och vårdcentraler. Utöver Landsting och

Kommun sköter staten den rättspsykiatriska och rättsmedicinska vården. Till det läggs stora

delar av den svenska vården idag ut på privata vinstdrivna och ideella utförare. Detta innebär

att vårdpersonalen har egna förutsättningar att förstå, använda och hantera psykiatrisk

diagnostik.

Vid sidan av, inom och utanför, i kontakt med de psykiatriskt diagnostiserande

specialisterna, patienterna och alla berörda parterna står omvårdnadspersonalen. Genom

historien har denna grupp funnits med på resan men med få undantag gett sin syn på

psykiatrin. När den psykiatriska diagnostiken konstaterades vara relativ till sin samtid visade

det sig att bedömningen av vad som är normalt samtidigt inte är underkastad det medicinska

tolkningsföreträdet. Eftersom vårdpersonal möter psykiatriska diagnoser utan den medicinska

kontexten är denna grupp en deltagande bedömare av vad som kan ses vara normalt.

Personalen är också genom sin kontakt med patienten utanför diagnostiseringen medveten om

kulturella och materiella faktorer som utgör flera kontexten en den psykiatriska behandlingen.

2. Tidigare forskning

Fokus i översikten av tidigare forskning har varit på hur man inom vetenskapen sett på

psykiatrisk diagnostik som en social produkt och funktion vilket har till följd att uppsatsen

skrivits i den ännu icke etablerade underkategorin till den medicinska sociologins (Jutel

2011:4), Sociology of Diagnosis vilket kan översättas till Diagnostikens sociologi.

However, the sociology of diagnosis does not have a clear identity or literature, riding more on
the coattails of medicalization, disease theory, and history of disease. It’s not that diagnosis has
been excluded from medical sociology; it’s simply that it has been well buried in these and other
areas of focus, and while pivotal, it hasn’t been clearly isolated from these interests (Jutel
2011:6).

Fokus i översiktens ligger därför på att visa hur olika discipliner och traditioner studerat

psykiatrisk diagnostik på ett vis som tyder på att flera faktorer än den kliniska psykiatrin och

dess villkor ensamt dominerar diagnostiseringen. Ambitionen är att inte bara lyfta de
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viktigaste resonemangen utan också ge plats åt de forskare som ger praktiska exempel på

konsekvenser av att det saknas utom-psykiatriska faktorer och perspektiv på diagnostiken. En

avgränsning som gjorts i denna översikt är att främst lyfta forskning som avser psykiatriska

diagnoser. Orsaken till detta är den psykiatriska diagnosens symptomatiska natur som

vattendelare för vad som uppfattas vara normalt i en samhällelig kontext på ett sätt som

somatiska sjukdomar generellt inte är.

Kapitlet innehåller avgränsningar baserade på forskningsproblemet. Den psykiatriska

specialvetenskapen kommer bara avhandlas som kortast av två orsaker. Den första är

psykiatrins disciplinära ortodoxi i vilken man ägnar sig åt att med få undantag granskat och

främja behandling i arbetet med diagnoser. Den andra orsaken är att man sällan studerar andra

perspektiv på diagnoser och behandling än patientens eller anhörigas och nästan alltid med

kvantitativa metoder. Ett undantag utgörs av vad som kallas transkulturell psykiatri vilket är

en klinisk anpassning till kulturella kontexter. Syftet med dessa studier är att anpassa den

kliniska diagnostiken till den kulturella kontexten (Lövtrup 2009). Problemet transkulturella

psykiatrin är att den anpassas till den kliniska psykiatriska diagnostiken inom ramen för den

etablerade psykiatriska normvetenskapen och därför helt utan reflexiva inslag och teoretiska

diskussioner.

Omvårdnadsvetenskapens forskning omfattas av liknande ortodoxi men ifrågasätter

eller kritiserar inte den kliniska diagnostiken. Omvårdnadsvetenskapen är på så vis en

empirinära normvetenskap som ägnar sig åt att studera patienters eller sjuksköterskors

upplevelser av vårdarbetet med behandling och vård i förbättringssyfte. Omvårdnad kan

därför klassas som en applicerad vetenskap eftersom man löser praktiska problem i vården

utan att vare sig utveckla eller diskutera teorier utifrån sina perspektiv även om det

förekommer undantag med viss teoretiskt driven forskning. Som regel dominerar kvantitativa

metoder för implementering och/eller utvärdering av arbetsmetoder och vård där

omvårdnadsforskningen aldrig kritiserar de diagnostiserande specialisternas perspektiv. Men

det finns inga regler utan undantag och ett sådant är Marie Crowes som anser att det finns en

kritisk uppgift för omvårdnadspersonalen: “Mental health nursing practice needs to

demonstrate an awareness of the power relations inherent in any diagnostic process and

make attempts to redress these at both the individual and sociopolitical levels.” (Crowe

2000:125). Crows slutsats är att psykiatriska diagnoser samverkar med samhället i stort vilket

hon menar är en viktig uppgift för vårdpersonalen att uppmärksamma i den kliniska

diagnostiken för att underlätta behandling. Andra exempel på hur kulturella förändringar
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påverkar vården är studier av så kallad patientcentrerad vård (Gerrish 2000; Malkin 2001).

Patientcentrerad vård betyder att personalen lär känna patienten personligen och anpassar

bemötande och behandling därefter (Suhonen, Välimäki och Leino-Kilpi 2001).

Omvårdnadsvetenskapens patientcentrerade studier markerar ett skifte i fokus från patienten

som passivt objekt till handlande subjekt och betyder att man applicerar faktorer som påverkar

hela sjukdomsbilden för att kunna angripa psykosocial, kulturell och biologisk samverkan (L.

M. L. Ong 1995:904; Cockerham 2013:9). Vad man dock inte diskuterar är teorier om hur

detta sker och vad det innebär att kollektiva patientidentiteter baserade på diagnoser bryts upp

genom patientcentreringen.

2.1. Medicinsk sociologi

Inom den medicinska sociologin har man inte i första hand ägnat uppmärksamhet åt den

psykiatriska diagnostiken vilket inneburit en rad praktiska problem som den här

forskningsöversikten har för avsikt att visa.

Ända sedan den medicinska sociologins etablering som akademisk disciplin har fokus

legat på maktkritiska perspektiv. En orsak till detta kan tillskrivas hur Talcott Parsons bidrag

till att etablera den medicinska sociologin utgjordes av en syn på läkare-patient relationen som

ett socialt system. Detta visade att medicinen var ett ämne för sociologiska analyser (Bradby

2012:22).

De första sociologiska analyserna av den institutionaliserade psykiatrin utfördes av

Michel Foucault och Talcott Parsons. Deras kritiska teorier skulle sedan lägga grunden för

den antipsykiatriska rörelsens kritik av psykiatrin. I sin introduktion till medicinsk sociologi

diskuterar Hannah Bradby bland andra Thomas Szasz (Bradby 2012:125) som i The Myth of

mental illness (Szasz 1974 (1961)) ifrågasatte om det över huvud taget fanns någon psykisk

sjukdom. I ett rasande angrepp likställde Szasz psykiatrin med astrologi och alkemi (Szasz

1974 (1961):1). Parallellt med Szasz men utan det polemiska anslaget arbetade Ernest Becker

med slutsatsen att studier av det mänskliga psyket var en återvändsgränd ifall inte kulturella

system omfattas (Becker 1964). Ett modernt exempel på antipsykiatrisk kritik av psykiatriska

diagnoser är sociologen Eva Kärfves bok Hjärnspöken - DAMP och hotet mot folkhälsan.

Kärfve arbetar utifrån hypotesen att de neuropsykiatriska diagnoserna DAMP och senare

ADHD inte är att betrakta som sjukdomar utan ett medikaliserande av normaltillstånd (Kärfve

2000). Idag är psykiatrikern Allen Francis en framstående kritiker av DSM vilken han

kritiserar i boken Saving Normal: An Insider's Revolt Against Out-of-Control Psychiatric
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Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life. Francis menar att

utgåvan av DSM-V, vilken han själv arbetat med, leder till ett medikaliserande av

normaltillstånd (Frances 2013).

Den medicinska sociologin har i första hand bidragit med att visa på strukturella

problem inom vården. Hannah Bradby har forskat om bland annat institutionaliserad rasism

inom den psykiatriska vården i Storbritannien (Bradby 2010) vilket ställer naturligtvis frågan

om psykiatrin och rasism. Ett tema som har problematiserats av Swaran P Singh som menar

att det finns risker med förenklade sambandet mellan etnicitet (race) och förekomsten av

psykisk ohälsa är. Singh visar bland annat att etniska minoriteter har andra kanaler till den

psykiatriska vården än majoritetsbefolkningen. Singhs exempel är hur Polisen blivit den

myndighet som för vissa grupper blivit kanalen till psykiatrin och inte att söka själv eller med

anhöriga (Singh 2006:649). Singhs resonemang går ut på att förenklade analyser av rasism

(Singh 2006:648) sår split mellan psykiatrin och etniska minoriteter med risk att skada

förtroendet för psykiatrin (Singh 2006:651). Två forskare som på liknande vis studerat

komplicerade förhållanden mellan kultur, lekmannatolkningar av diagnoser och olika

kulturers syn och hantering av schizofreni är Sigrun Olafsdottir och Bernice A. Pescosolido.

Deras resultat säger att det finns risker med lekmannatolkningar av symptom, till exempel

väntar patienter med att söka vård eftersom det inom sina sociala närverk mobiliseras stöd och

acceptans mot normavvikelser (Olafsdottir och Pescosolido 2011:936). Singhs, Sigrun

Olafsdottir och Bernice A. Pescosolidos forskning illustrerar hur förenklade och snäva

perspektiv föranleder skeva resultat. Singhs exempel med polisen som förmedlare av vård

bygger på att minoriteter kan ha en stor bredvillighet att stötta och hjälpa familjer som

drabbas av psykisk ohälsa vilket gör att polisen kopplas in först när symptomen inte kan

hanteras inom de sociala nätverken. Patienten diagnostiseras först i den långt gångna

situationen vilket sedan får genomslag i statistik eftersom etniska minoriteter tvångsvårdas

oftare så leder till den ogrundade slutsatsen att rasismen är orsaken bakom oproportionerliga

många tvångsåtgärder av etniska minoriteter.

Ett mer modernt exempel på maktkritisk läsning av diagnoser är Kitty Lassinattis

avhandling i vilken hon analyserar ADHD ur ett normkritiskt perspektiv och hur

biomedikaliseringsprocesser påverkar och används när kvinnor skapar identiteter i relation till

sin diagnos (Lassinantti 2014). Vad Lassinatti sätter fingret på är att den medicinska modellen

som process är komplicerad eftersom alla parter i en diagnostisering utövar agens utifrån sina

strukturella och individuella förutsättningar.
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2.1.1. Organisationers inflytande

Inom olika discipliners organisatoriska studier av vården från delar av världen har forskare

visat att sociala och kulturella strukturer påverkar subjektens agerande, motiv och ambitioner

inom vården. Forskning är viktig eftersom den visar hur faktorer inte direkt förknippade med

psykiatrin inverkar och bidrar till synen på psykiatrisk diagnostik som ett delvis resultat av

samhällsstrukturer i kombination med subjektivt handlande.

Ett av de första forskningsprojekten med vård som studium genomfördes av den

amerikanske Chicagosociologen Anselm Strauss. Strauss observerade vården utifrån

vårdinstitutionens ramar och utvecklade teorin om the negotiated order (förhandlad ordning)

med inslag av Goffmans face work theory (Shattell 2004:715). Inom forskning om förhandlad

ordning var resultatet av hur psykiatriska institutioner befolkas av en myriad av professioner,

utbildade och lekmän under ett och samma organisatoriska paraply, på en avgränsad

geografisk yta, förhandlar fram en ordning. Det speciella med psykiatriska institutioner var att

varje grupp hade sina egna intressen, ideologier och karriärbanor, vilket enligt Strauss

tvingade dem till förhandlingar.

Consistent with its roots in symbolic interactionism, the central premise of negotiated order
theory is that social order is created through social interaction. Social structure or order, in this
view, emerges through interactions and negotiations among actors who inhabit and create a
social context (Dokko, Nigam, and Rosenkopf 2012 :683).

Strauss drog slutsatsen att organisationen och rollerna var mer flytande än de formellt givna

ramarna (Gabe, Bury och Elston 2004:188-190). Inom förhandlad ordning intresserar man sig

i första hand för hur sociala strukturer och formella organisatoriska hierarkier påverkar vården

(Gabe, Bury och Elston 2004:190). Praktisk social interaktion med agens från berörda parter

påverka vården även när strukturer och hierarkier är slutna. Men det är inte bara aktörerna

som influerar vården. Det har också visat sig att problem inom och mellan- organisationer kan

paralysera vården med ödesdigra konsekvenser, något som både Foucault och Parsons

uppmärksammade (Sveinbjorg, Júlíusdóttir och Lindqvist 2013:274). En direkt konsekvens av

problem på organisationssociologisk nivå påverkar också patientens beteende vilket inte är

anpassat till vårdorganisationen vilket i sin tur leder till att personalen ser patienten som

problematisk vilket tenderar att försvåra behandling (Koekkoek et al. 2011).

Ett exempel på forskning med fokus på den psykiatriska diagnostikens plats i

organisationssociologin är Mary Boyles kritiska studie av diagnosen schizofreni. Utifrån en

historisk analys av psykiatrin från Kraepelin till moderna utgåvor av DSM, drar Boyle

slutsatsen att schizofreni är en diagnos som anpassas efter den psykiatriska organisationen och
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därför inte en sjukdom i medicinsk mening (Boyle 1990). Boyle anser därför att diagnoser

inte är resultatet av medicinskt motiverade slutsatser eftersom det framgår att strukturer och

offentliga organisationer utanför den psykiatriska specialvetenskapen påverkar diagnosernas

utformning (Hacking 1999:151). En slutsats är att det finns ideologiska, sociala, kulturella och

materiella faktorer utanför den psykiatriska specialvetenskapen som påverkar diagnostiken

vilket obönhörligen innebär att den har social praktik.

Ett samtida inslag i den sociologiska organisationsvetenskapen med psykiatrisk

diagnostik i centrum är sociologen Rebecca Godderis artikel From Talk to Action: Mapping

the Diagnostic Process in Psychiatry. Godderis undersöker med etnografisk metod kliniskt

diagnostiserande med slutsatsen att diagnostiseringen är en social praktik inom en

institutionell kontext vilken gör det möjligt för patienten att tillgodogöra sig institutionens

resurser (Godderis 2011:150). Godderis har en i sammanhanget positiv syn på

standardiseringen av diagnostiken och lutar sig mot forskning som visar hur vissa patienter

kämpar för att omfattas av medikaliseringen (Godderis 2011:135). Hennes forskning visar

också hur diagnostiken som social process involverar flera faktorer och perspektiv än den

kliniska inramningen eftersom varje aktivt subjekt för med sig sina strukturella och personliga

motiv och perspektiv till interaktionen.

2.2. Sociology of Diagnosis

Den del av den medicinska sociologin som ligger närmast denna uppsats utgörs av en

underdisciplin kallad Diagnostikens Sociologi. Tanken med diagnostikens sociologi är att

studerar hur olika nivåer påverkar eller påverkas av psykiatrisk diagnostik (Anspach 2011).

Från samhällets inflytande och vad som i media uppfattas vara sjukligt, till face-to-face

interaktion mellan läkare och patient. Först med att argumentera för behovet av en

Diagnostikens sociologi var sociologen Phil Brown (Brown 1987; Brown 1995). I artikel

Naming and framing diskuterar Brown de mest grundläggande problemen med psykiatrisk

diagnostik vilka han menar hör samman med dess socialkonstruktivistiska natur, i glappet

mellan den medicinska naturvetenskapliga positivismen och det faktum att det inte finns en

enhetlig socialkonstruktivistisk teori (Brown 1995:36). Brown anser därför att diagnostikens

sociologi inom ramen för medicinsk sociologi bör studeras på följande vis.

Using this social constructionist perspective, medical sociology can link together and make
social sense of health and illness across three levels: the micro level (such as self-awareness,
individual action, and interpersonal communication), meso level (such as hospitals, medical
education), and macro level (such as the nation's health status, the structure and political
economy of the health care system, and national health policy)(Brown 1995:37).
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Brown preciserar hur psykiatrisk diagnostik förkroppsligar de socialkonstruktivistiska

problemen eftersom diagnostiken präglas av subjektiva bedömningar och skolbildningar inom

vetenskapen själv. Psykiatrisk ohälsa är enligt Brown också en källa till konflikt kring

sjukdomars existens på ett sätt som medicin traditionellt inte är. Med det sagt är uppgiften för

sociologen att utforska det kategoriserande systemet som producerar diagnosen och dess plats

i samhället (Brown 1995:39).

Diagnostikens sociologi angränsar den bioetiska disciplinen som i sin tur återfinns inom

både samhällsvetenskapen och humaniora. En svensk företrädare för bioetiken är filosofen

Fredrik Svenaeus som i sin analys av psykisk ohälsa och diagnostik med utgångspunkt i sina

egna upplevelser visa hur diagnostiken även har en sociologisk sida genom att påverkas av

bredare sammanhang (Svenaeus 2013). Denna form av introspektiva analyser av ohälsa

började redan på 1600-talet med Robert Burtons The Anatomy of Melancholy (Burton 1621).

Det som skiljer sociologiska studier från bioetiken är främst metod och material där bioetiken

ägnar sig åt reflektion och analys medan sociologin har delar av extern

informationsinhämtning. Dessa filosofiska analyser bygger på att forskaren som psykiatrisk

lekman analyserar sin egen ohälsa och diagnostik i gränslandet mellan diagnosen och vad som

i samhället anses normalt. Dessa filosofiska analyser är centrala bidrag till Diagnostikens

sociologi genom att visa hur lekmän idag har en ökad tillgång till diagnoser och möjlighet att

psykiatriskt diagnostisera (Fuller 2011:219).

Vid sidan av den kritiska sociologin har man ägnat intresse åt uppkomsten, funktionen

och de politiska striderna kring DSM och International Classification of Diseases (ICD). Kirk

Stuart A och Herb Kutchins har forskat om hur olika medborgarrättsrörelser utövade

framgångsrika påtryckningar för att homosexualitet skulle strykas till nya utgåvor av DSM

(Stuart A och Kutchins 1992). Här delar forskningen inom diagnostikens sociologi den

kritiska teorins sociologiska antaganden. Bland annat har forskning visat att diagnostik i

många stycken samverkar med sexualitet (Jutel 2010; McGann 2006) kön (Bryant 2006;

Dreger 2005) och inkomstskillnader (Pickett och Wilkinson 2010). Många av dessa kritiska

analyser har sedan understrukits av kvantitativ forskning inom ramarna för den kliniska

psykiatrin. Martin Loring och Brian Powell har bland annat visat att etnicitet och kön (race

and gender) på både läkare och patient hade avgörande betydelse i diagnostiseringen av de

mest uppenbara och lättdiagnostiserade patientfallen. Bland annat hade manliga läkare en

statistiskt signifikant tendens att se kvinnliga patienter som deprimerade med kön som det

beroende variabeln (Loring och Powell 1988 :18). Vad som framgår är att det finns ett
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läkarperspektiv som är beroende av kön. Ett annat liknande exempel visar att den medicinska

modellen samverkar med samhälleliga strukturer. I en kritisk studie av den amerikanska

kampanjen Depression is Real som riktar sig till afroamerikaner menar Davi Johnson att

kampanjen artikulerar etniska och med ras förknippade riskfaktorer för depression som kan

neutraliseras av att subjektet underkastar sig den medicinska modellen (Davi Johnson 2010).

Det betyder att den medicinska modellen används för att normalisera avvikande

”riskegenskaper” förknippade med etnicitet. Det tyder på att den medicinska modellens

funktion kan spåras utanför den kliniska diagnostiken.

Diagnostikens sociologi är inte en i första hand kritisk disciplin utan präglas av

explorativa ansatser. Det innebär också att man inte uteslutande använder sociologisk teori

utan även filosofiska resonemang tillhör de akademiska verktygen.

2.3. Forskningsläget

Det rådande forskningsläget på ämnet psykiatrisk diagnostik inom samhällsvetenskapen och

humaniora är ännu så länge relativt outforskat sett till ämnets omfattning som följd av den

psykiska ohälsans utbredning. En orsak till detta är främst den psykiatriska

specialvetenskapens av monopolisering av ämnet vilket till stor del gjort att diagnostiken

omfattas av en vetenskapsdisciplinär ortodoxi. Denna inmutning har med få undantag

okritiskt accepterats av omvårdnadsvetenskapen vilka har som centralt studieobjekt de

vårdanställda. Resultatet är psykiatrisk diagnostik till stora delar är en normvetenskap där

diagnostiserande specialister via sammanställningar av symptomkluster skapar diagnoser vars

behandling och vård omvårdnadsvetenskapen via en kliniknära och applicerad forskning utan

teori sedan studerar.

Inom den medicinska sociologin har man i sin tur ägnat tiden åt att kritiskt granska den

psykiatriska vården med intresse för ojämna maktrelationer med sitt ursprung i

samhällsstrukturer. Styrkan med dessa studier har samtidigt varit dess problem, nämligen att

kunskapen om de förhållanden som råder på en psykiatriklinik och de motiv, ideologier,

sociala relationer och kulturer inte uppmärksammats. Orsaken är sannolikt den kritiska teorins

ursprung inom antipsykiatrin där bland annat läkarkåren anklagas för att vara maktens

hantlangare i maskopi med läkemedelsindustrin. Men de akademiska vinsterna är odiskutabla,

att den psykiatriska diagnostiken är en social process vilken påverkas av faktorer och

sammanhang utanför den kliniska diagnostiken. Vänder man på problemet och försöker se

samhället med diagnostikens ögon och söker svaren på frågan hur allmänna föreställningar
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påverkar och påverkas av uppfattningar om diagnostiska symptom saknas idag inte bara

forskning utan även teorier om diagnostikens sociala praktik och funktion utanför den

psykiatriska specialvetenskapens kontext.

Inom den lilla akademiska enklaven diagnostikens sociologi har man dock intresserat

sig för den psykiatriska diagnostikens sociala sammanhang och funktion. Disciplinen präglas

av tvärvetenskapliga ansatser med en ambition att med filosofi, idéhistoria, kritisk teori och

empiri förstå den psykiatriska diagnostikens plats i det moderna samhället.

Vad som präglar hela forskningsfältet är hur vårdpersonalens perspektiv osynliggjorts.

Detta perspektiv som i vården utgörs den största yrkesgruppen vilken i relation till de

diagnostiserande specialisterna är ett lekmannaperspektiv på diagnostiken och därigenom

representerar allmänna föreställningar om psykiatrisk normavvikelse. Det saknas också

forskning om den psykiatriska diagnostikens sociala praktik och funktioner utanför den

psykiatriska kontexten. Sammantaget är en av forskningens viktigaste slutsatser att psykiatrisk

diagnostik är relativ till sin samtid men om denna funktion vet vi idag mycket lite i relation

till ämnets uppfattning.

3. Teori

Uppsatsens teori är konstruerad med avsikt att visa hur psykiatrisk diagnostik är en

vetenskaplig problemformulering med en filosofiskt förankrad social praktik med lika stora

sociala och kulturella komponenter som psykiatriska. Det innebär att allmänna föreställningar

om psykiatrisk diagnostik är lika viktigt för den psykiatriska vetenskapliga klassificeringen

som för dess vetenskapliga renommé och i förlängningen hela den filosofiska och

sociologiska diagnostiserande processen. Teorin är tänkt att täcka den psykiatriska

diagnostikens samtliga sociologiska nivåer för att underlätta utforskandet av vårdperspektivet.

Teorikapitlet är också författat med en ambition att visa hur enskilda subjekt gör eller

påtvingas psykiatriska diagnoser som meningsfulla utifrån olika strukturella och individuella

förutsättningar. Därför börjar Teorikapitlet med en övergripande presentation av psykiatrisk

diagnostik för att sätta in läsaren i diagnostikens grundläggande teoretiska funktioner. Sedan

följer en redogörelse om hur samhällsstrukturer och kulturen gör diagnoser relevanta för

människor genom att vara den centrala referensen rörande frågor om psykisk ohälsa. Efter det

följer en utläggning om diagnostikens filosofiska förankring som problemklassificering vilket

klargör hur människor på subjektiv nivå harmoniserar sin bild av diagnostiken med den

psykiatriska vetenskapen och samhällerliga föreställningar. Det följs i sin tur av en diskussion
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om den praktiska sociala sidan av diagnostiken som problem genom patientrollen och den

medicinska modellen vilken utgör de teoretiska ramar inom vilken klinisk diagnostik äger

rum. Biopolitiken och individualiseringen sätter sedan den psykiatriska diagnostiken i en

större västerländsk kontext i avsikt att visa en teoretisk överbyggnad genom att det

individualiserade samhället är grundat i en syn på människan som biologisk varelse vilket

förklarar hur den medicinska psykiatrin blivit den dominerade referenspunkten på frågan om

psykiskt välbefinnande. Avslutningsvis sammanfattas kort teorins viktigaste punkter.

3.1. Den psykiatriska diagnosens beskaffenhet

Med idéhistorikerns överblick visar Karin Johannisson hur sociologiska processer är centrala i

diagnostiska trender vilka hon studerar genom teorin om hur institutionaliseringsprocesser

skapar diagnoser som fångas upp och införlivas i en allmän föreställningsvärld. Johannisson

framhåller den psykiatriska diagnosens funktion med konceptet kultursjukdom eller

kulturrelaterade sjukdomar. En kultursjukdom är en psykosomatisk symptombild som ofta

bärs upp av specifika samhällsgrupper. Som kultursjukdom lever diagnosen ofta intensiva

existenser med korta livscykler, de upptäcks, institutionaliseras, slukas upp av andra

diagnoser och/eller förpassas till det förgångna (Johannisson 1988:154-155). Den historiska

överblicken ringar in vad som idag utgörs av vetenskapliga debatter kring DSM där nya

sjukdomar invigs i vetenskapligheten med hjälp av kulturella, sociala och politiska

dimensioner. Filosofen Ian Hackings analys av separationen mellan social konstruktion och

vad som inom analytisk filosofi kallas natural kind, något som objektivt existerar i världen,

visar i sammanhanget hur det diagnostiserande subjektets upplevelse av diagnosen får en

ökande betydelse eftersom en symptomklassning av personliga egenskaper vilka inte upplevs

av subjektet som ohälsa utgör ett glapp mellan vetenskaplig och upplevd ohälsa. Det finns i

sociologisk mening ett motsatsförhållande mellan patientens upplevelse av sjukdom och den

diagnostiserande specialisten som medikaliserar och avgör ifall det handlar om psykiskt

lidande i vetenskaplig mening.

En psykiatrisk sjukdom är alltså inget vetenskapen upptäcker och namnger med en

diagnos. En diagnos är en problemformulering genom symptomkluster av vad subjektet

upplever som en ohälsa och/eller vad den psykiatriska vetenskapen med sina tekniker

medikaliserar. Hacking använder det svenska exemplet med de apatiska flyktingbarnen för att

illustrera diagnosen social sida och dess plats i en samhällelig och politisk kontext. Hacking

föreslår att de apatiska symptomen som barnen uppvisade till en början kan ha sin
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utgångspunkt i att barnen lever upp till förväntningarna av apati, men att de sedan kom att

internalisera diagnosen. Hacking argumenterar för att barnens tillstånd kan ses som inlärd

hopplöshet (Learned helplessness) (Hacking 2010:313) vilket innefattar en utomstående

påverkan som bland annat beststår i att aktionsgrupper för att barnen skall få stanna tjänar på

att de apatiska barnen uppvisar ett tillstånd som sedan medikaliseras (Hacking 2010:316).

Patienten, barnen är offer för omständigheterna, trauman från sina hemländer, hopplösheten i

att inte få stanna i Sverige och den förväntade och medikaliserade symptombilden som

internaliserades och ett mycket svårt sjukdomstillstånd infinner sig. Hacking menar därför att

den psykiatriska diagnosen är både socialt konstruerad och en natural kind. Det innebär att

vetenskapliga och politiska debatter gör den psykiatriska diagnosen till en interaktiv kategori i

sin förmåga att påverka den diagnostiserade och den som diagnostiserar (Hacking 1999:138).

Vad Hacking vill visa är skillnaden i vad som uppfattas som verkligt och vad som är (eller

uppfattas som) socialt konstruerat, med den skillnaden att båda är verkliga. Exemplet ADHD

illustrerar hur något både är socialt konstruerat och samtidigt av biologisk natur (Hacking

1999:139-140; Davies 2008:454) genom att subjektets omständigheter är centrala i vad som

uppfattas subjektivt som symptom. I skolan blir t.ex. rastlöshet ett symptom som det inte är på

andra platser.

3.1.1. Symptomatisering

En konsekvens av antipsykiatrins anti-kapitalistiska kritik är begreppet medikaliserings

negativ klang som syftar på läkaren som hantlangare till läkemedelsindustrin där alla patienter

medicineras. Begreppet medikalisering är därför inte helt oproblematiskt eftersom subjekt i

den individualiserade kulturen söker diagnostik utifrån dess sociala praktik och därför

nödvändigtvis inte syftar till medicinering eller behandling. Därför finns det risker med att

studera diagnostik genom den medikaliserade modellen eftersom den antipsykiatriska kritiken

riskerar att dominera analysen.

Medicalization and diagnosis are clearly closely linked, but they are just as clearly not
synonymous terms. Medicalization is a process, one which may be aided in its accomplishment
by diagnosis as a classification tool. It may be that this close relationship is fundamentally the
explanation for why a sociology of diagnosis has not had its own delineation: it has been
enveloped in the folds of medicalization (Jutel 2011:13).

I denna uppsats är det därför viktigt att poängtera hur alla diagnoser inte medicineras och att

patienter söker diagnoser som lekmän och av andra orsaker än att behandlas och/eller

medicineras. Därför används begreppet symptomatisering för att beskriva hur mänskliga

egenskaper kategoriseras som symptom med anslutning till en psykiatrisk diagnos. Tanken är
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att visa hur det aktiva subjektet, patienten, tvingas agera och förhålla sig till sin diagnos och

sjukdom, vara ett aktivt subjekt. Det innebär att den diagnostiserade inom den biopolitiska

maktsfären avkrävs ansvar som subjekt och inte som tidigare, del av ett patientkollektiv.

Eftersom patienten inte har per definition medicin och behandling som mål medan läkaren

fortsatt ser symptomen som medicinska visar symptomatiseringen som begrepp att det handlar

om en social interaktion i första hand där de strukturer, motiv och faktorer som anses

relevanta för analysen måste vägas in.

3.2. Att konstruera det meningsfulla

Hur vi konstruerar uppfattningar om vad som är meningsfullt är till stora delar frågan om

givna sociala strukturer vi socialiseras in i vilka sätter ramarna för de roller och kontexter vi

förhåller oss till. Det här stycket har fokus på dessa strukturella faktorer som reglerar

subjekten. Arbetets grundläggande analys av hur vi konstruerar meningsfullhet grundar sig på

Peter L. Berger och Thomas Luckmanns Kunskapssociologi. Den psykiatriska diagnosens

egenhet är att diagnostiken kan påtvingas patienten som måste förhålla sig till att bli

kategoriserad inom psykiatrins specifika kontext, men inte nödvändigtvis. I vissa fall är inte

diagnosen relevant men situationer uppstår som gör diagnostiken användbar för berörda parter

utifrån deras förutsättningar och intressen vilket därigenom bryter formella strukturer.

Berger och Luckmann anser att det moderna samhället präglas av hur specialistkunskap

brutits ur ett tidigare teologiskt dominerat system på precis det sätt som Gauchet och Porter

menar inträffade efter den franska revolutionen i och med den efterföljande sekulariseringen

(Gauchet och Gladys Porter 1999:272). Den Neuroleptiska revolutionen och SSRI-

preparatens framgång innebar att den psykiatriska specialisten trängt undan religiösa

tolkningar av symtom till förmån för den medicinska symptomatiserande logiken. Alltså en

kunskap som specialister innehar i syfte att förklarar hur saker fungerar (Berger och

Luckmann 2008:95) och inte som den till vardags använda kokbokskunskapen.

Kokbokskunskap är kunskap om användning t.ex. använda en fjärrkontroll för att byta tv-

kanal men inte ha specialistkunskap om hur fjärrkontrollen tekniskt fungerar. Den

psykiatriska diagnosen är därför till sin utformning en specialistkunskap och en symbol inom

det specifika psykiatriska kunskapssystemet. Berger och Luckmann anser att diagnostiken i

första hand har till syfte att förklara patientens avvikelse på ett sätt som stämmer överens med

samhällets föreställningar. ”Detta kräver kunskaper i vilka det ingår en teori som förklarar

avvikande beteende, en diagnostisk apparat och ett begreppssystem med vars hjälp man kan
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bota själar […]” (Berger och Luckmann 2008:133). Runt begreppssystemet måste det finnas

en specialistkunskap om avvikelsen, symptomens orsaker och ett förklaringsvärde (Berger

och Luckmann 2008:133-134). Det språkliga systemet utgörs av ett symboliskt universum och

blir en verklighet genom språkets betydelse. Berger och Luckmann redogör för den process de

kallar institutionalisering vilket innebär att människor socialiseras in i handlingsmönster och

lär sig universumets symboler, koder och värderingar. Språkets, ordens och symbolernas

betydelse påverkar människors handlanden eftersom språkets innebörd har en social praktik i

den specifika institutionaliseringen (Berger och Luckmann 2008:73-77). I exemplet

diagnostik måste det finnas en psykiatrisk kontext för att den psykiatriska diagnostiken ska få

betydelse genom vad Berger och Luckmann beskriver som det universella universumets

relevansstrukturer (Berger och Luckmann 2008:97). Det betyder att psykiatrins

begreppsaparat är norm på ämnet psykisk ohälsa och diagnostik.

Den antipsykiatriska kritiken av diagnoser som maktutövning vilken utgjordes av

läkarens tolkningsföreträde förutsatte att patienten i alla lägen internaliserade diagnosens

mening som den förstods av läkaren. När Foucault beskrev hur sjukdomen uppstod i

kontakten med läkaren, i dennes medicinska blick, satte han fingret just på läkarens

tolkningsföreträde. Idag ingår dock diagnostiken i en vidare kulturell, social och materiell

värld utanför mentalsjukhusen och läkarollen. Diagnosen som meningsfull för aktörerna

varierar också i förhållande mellan diagnostiserande specialist och patient. En patient som inte

behöver diagnosen, som står fri att lämna diagnostiken eller anpassa den i sina syften är

privilegierad i dubbel mening genom att inte vara beroende av diagnosen samt att ha förmåga

att använda diagnosen i andra kontexter än enbart den psykiatriska där läkaren dominerar.

I den moderna psykiatrin där diagnostiken domineras av diskussioner om ohälsa, där

man i ljuset av den Neuroleptiska revolutionen börjat behandla svåra psykiatriska

sjukdomstillstånd förskjuts den medicinska vetenskapens fokus från diagnosen till dess

etiologiska grundorsaker. Paradigmskiftet som ägde rum öppnade för att prata om psykiatri i

termer av sjukdom med en av subjektet upplevd ohälsa. Inom psykiatrin kunde man nu se

renare diagnoser eller tydligare symptom. Exempel på tydligare symptom i litteraturen är

Schizofreni vilken brukar hänvisas till som en historiskt konsistent symptombild. Michel

Foucaults huvudperson Phillip Pinel publicerade 1809 en artikel om symptom vilka idag

klassas som schizofreni, under namnet Dementia praecox (förtid demens). Termen schizofreni

vann inflytande när Eugen Bleuler 1911 i Dementia Praecox, oder Gruppe der

Schizophrenien med Kraepelins nosologi studerade symptomen och menade att schizofreni
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var en i grunden fysisk sjukdom. Schizofreni har debatterats i omgångar men en kärna i

symptombilden har över tid mer eller mindre förblivit konsistent. För den antipsykiatriska

rörelsen är Schizofreni därmed ett problem eftersom man inte kan visa att symptomen är

historiskt och kulturellt unika. Det innebär att Schizofreni är en vetenskaplig teori som idag

riktat in sig på orsakerna bakom symptomen och med nya medicinska tekniker och metoder

lyckats förändra diagnosens innehåll men inte dess symptom (Peralta och Cuesta 2011:1118-

1119).

För att återknyta till diagnosen som interaktiv kategori, påverkar diagnostiseringen

också läkaren genom att denna får exceptionella befogenheter mot patienten. Diagnostiken är

i den meningen en relation som påverkar båda parter. En del av meningsmonopolet var de

institutioner som byggdes i syfte att påtvinga subjektet maktens tolkningsföreträde vilket dock

i en medicinsk kontext kan rädda liv.

3.2.1. Psykiatrisk diagnos som problemformulering och patientrollen

För att förstå en grundläggande del av diagnostiken som relevant för oss människor kommer

detta stycke visa hur diagnostiken som kategori med Martin Heideggers i Vara och Tid är en

filosofiskt förankrad problemformulering. Patrik Aspers och Sebastian Kohl använder

Heideggers analyser för att ge ett socialt fundament för sociologin.

Socialization is often based on the idea that a naturally existing non-social being gradually
becomes social; Heidegger’s point is that Dasein [vara] is inherently or ‘always already’ social,
and thus that socialization is merely one mode of social relations, while the ‘absence’ of proper
socialization is another (Aspers och Kohl 2013:494).

Aspers och Kohl understryker att det Heidegger kallar människans vara skall analyseras för

hur det uppfattas i vardagligt tillstånd (Aspers och Kohl 2013:496). Det är på detta vis den

psykiatriska diagnostiken i den här uppsatsen kopplar diagnosens vetenskapsfilosofiska natur

till den sociala världens symptomatisering. Heidegger menar att vi uppfattar att den mänsklig

existensen via självreflektion sprunget ur problem. Heideggers exempel är upplevelsen av hur

en hammare är för tung för att kunna användas till att hamra vilket avslöjar hammarens natur.

En hammare som inte används i sitt sammanhang, som hammare, är värdelös. Hammarens

obrukbarhet är ett avbrott i strömmen av vardagliga händelser som tvingar oss till reflektion

(Heidegger 2013 (1926):92-95). Heidegger anser att produktionen av fysiska ting avslöjar

något om världen de används i genom sin funktion och därför alltid är del av sammanhang:

”En takförsedd perrong tar hänsyn till dåligt väder […]” (Heidegger 2013 (1926):90). På

liknande vis bör psykiatrisk diagnostik betraktas som en problemformulering med sin
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anknytning till funktionella sammanhang. Diagnostiseringen som problemformulering

beskrivs därför lämpligast som en symptomatisering. Heidegger är också uppmärksam för

subjektiva nivåer där producenten av tinget, (eller diagnosen) som dussinvaror inte har insyn i

hur patienten avser använda diagnosen utanför producentens (medicinska) kontext. Diagnosen

som dussinvara är inte personlig utan anpassad till den diagnostiserande specialistens kontext

och tolkningsföreträde eftersom diagnosen är avsedd för den praktiken (Heidegger 2013

(1926):90).

Det som gör den psykiatriska diagnosen allmängiltig är dess form som

problemformulering. Exemplet ADHD och den förknippade rastlösheten är idag ett

symptomatiserat problem och del av diagnosen. Samma rastlöshet var i ett tydligt inrutat och

tungt industrisamhälle en möjlig tillgång. Det är därför viktigt för diagnosens

problemformulering att harmonisera allmänna föreställningar med de psykiatriska

specialisternas kliniska diagnostik.

Att bli diagnostiserad innebär att patienten i diagnosens sociala praktik spelar

patientrollen i relation till läkaren vilket i sin tur illusterar hur diagnostiken är kontextuellt

bunden eftersom diagnosen utanför den psykiatriska diagnostiken per definition måste vara

sammanhörande med denna patientroll. På samma vis lånar sig diagnostikens

problemformulering till att på lekmannagrunder användas oberoende av psykiatrin eller

ohälsa. Problemen som hotar är när patienten har symptom som upplevs sjukliga men den

diagnostiserande specialisten delar inte uppfattning eller när patienten påtvingas en

diagnostik. Svårigheten är att den psykiatriskt vetenskapliga kontextens motivering till

diagnostiken inte översätts till patientens syn på sina symptom. Det Fredrick Svenaeus kallar

barnkalassyndromet illusterar problemet när föräldrar använder diagnostiska termer för att

beskriva barnens stökiga egenskaper som symptom på barnkalas (Svenaeus 2013:77-79). Det

finns alltså en kontextuell förhållning där den överordnade definierar avvikelsens sjukliga

natur i sina syften.

Filosofen Ivan Illichs analys av patientrollen i The Medical Nemesis kan ses som en

studie av patientrollen som en internaliserad identitet vilket visar risker med ett

internaliserande av en symptomatiserad identitet. Illich arbetade med Talcott Parsons sick role

(sjukrollen) vilken Illich såg som en avvikelse från ett normaltillstånd, en icke produktiv

person vilken måste regleras av samhället. Kritiken riktades mot hur patientens beteenden

förändrades i enlighet med den medicinska modellens norm och att en psykisk sjukdom därför

inte är en natural kind.
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When a veterinarian diagnoses a cow's distemper, it doesn't usually affect the patient's behavior.
When a doctor diagnoses a human being, it does. In those instances where the physician
functions as healer he confers on the person recognized as sick certain rights, duties, and excuses
which have a conditional and temporary legitimacy and which lapse when the patient is healed;
most sickness leaves no taint of deviance or disorderly conduct on the patient's reputation (Illich
1982 (1975):30-31).

Patienten friskrivs all möjlighet att agera eller inneha subjektiva syften och meningssökanden

i relation till läkaren. Illich har tydliga kopplingar till Foucault som ansåg att den sjuka

kroppen avhumaniseras och inte längre känns och upplevs av subjektet utan analyseras och

tolkas av läkaren. Sjukdomen uppstår alltså enligt Foucault i mötet med läkaren (Johannisson

2013(1990):7; Foucault 2003 (1963)).

3.3. Individualisering och biopolitik, från objekt till subjekt

Följande stycke lägger grunden för hur den psykiatriska diagnostiken genomsyrar hela

samhället och blir relevant för enskilda individer som lekmän förstår och använder

psykiatriska förklaringsmodeller med grund i den biologiskt förankrade psykiatrin. Teorin om

biopolitiken har till främsta uppgift att visa hur symptomatiseringen präglar allmänna

uppfattningar om psykisk ohälsa i ett individualiserat samhälle där de stora patientkollektiven

brutits upp.

Flera framträdande akademiker har med olika ideologiska och teoretiska ingångar

intresserat sig för processen vilken ofta hänvisas till som individualiseringen av den

västerländska kulturen (Beck och Beck-Gernsheim 2002; Bauman 2000; Giddens 2003:73).

Mer kritiska till individualiseringsprocessen kan Ernesto Laclau och Chantal Mouffe

beskrivas vara då de anser att den västerländska liberala parlamentarismen baseras på

kapitalismen som cementerar individualismen (Smith 2003:11). Mouffe har fortsatt att

kritisera den västerländska parlamentarismen som hon menar är odemokratisk eftersom

medborgaren omedvetet underkastas liberala värderingar som universella antaganden, i

synnerhet individens självförverkligande genom ägande (Mouffe 1989:42). Michel Foucaults

arbete med den biopolitiska modellen kan anses ligga nära Mouffs kritiska där Foucault

förlägger den moderna liberala kapitalismens genombrott till mitten av 1900-talet. En

liberalisering som sedermera mynnade ut i Chicagoskolans nyliberalism vilket ställde nya

krav på den statliga maktutövningen (Foucault 2014:146). Men Foucault menar att

individualiseringen inleddes redan under 1700-talet när den industriella revolutionen gjorde



30

frågor om regeringsform och ekonomisk frugalitet3 allt viktigare (Foucault 2014:46-47). Det

utvecklades långsamt en ny institutionell kontroll av arbetsplatser, i skolor, på fängelser osv.,

genom nationen och statens uppkomst. Staten förkroppsligades inte längre av kungen utan

styrdes i den industriella parlamentarismen politiskt av nationens invånare. Denna politiska

och huvudlösa mass-stat baseras enligt Foucault på flera vetenskapliga instrument, bland

annat militären, teknologin, utbildningen, välfärden m.fl. vilka är konstruerade att hantera

människan som vetenskaplig biologisk varelse. Genom att kontrollera denna biologiska

mekanisms födelse, nativitet och demografi framträder den nya biopolitiska makten (Foucault

2008:220-221). Foucault använder biopolitiken (och/eller biomakt) för att visa hur makten

med minsta möjliga insats kontrollerar största möjliga mängd människor i det nya

individualiserade sociala landskapet.

Biopolitik är ett samlingsbegrepp för tekniker som med biologiska förklaringar

disciplinerar människor att agera i enlighet med föreskrivna roller. Den biopolitiska analysen

kan ses omfatta psykiatrisk diagnostik genom att med biologiska förklaringar härleda

mänskliga egenskaper och normavvikelse. Biopolitiken tvingar patienter att ta ansvar för sina

diagnoser på det vis Parsons menade: “[…] that is so long as there is an implied “agreement”

to “pay the price” in accepting certain disabilities and the obligation to get well. It may not

be immediately obvious how subtly this serves to isolate the deviant.” (Parsons 1991

(1951):211). På detta vis disciplineras människan att agera diagnosenligt utanför klinikerna.

Den diagnostiserade är sjuk och skall inte blandas med friska vilket kan få konsekvensen att

sjukdomstillståndet ifrågasätts, behandling avbryts, sjukpenningen eller annat stöd dras in

eller patienten ifrågasätts som simulant. För Foucault handlar det dominerande normsamhället

som grunden för disciplinen (Foucault 2008:228) eftersom den av staten definierade

disciplinen är den norm som reglerar befolkningen. Biopolitiken lägger samtidigt effektivt

över ansvaret på patienten att hantera sin sjukdom vilket gynnar den handlingskraftiga

människan. Det innebär också att svårt psykiskt sjuka ur stånd att hantera ansvaret bryter

normen på ett sätt som otvetydigt måste patologiseras med biologiska modeller.

3.4. En kontextuell socialprocessuell problemformulering

Följande är en sammanfattning som illustrerar hur diagnostisering är resultatet av processer på

olika nivåer, vetenskapliga, kulturella, sociala osv., (Brown 2011; Jutel 2010) och samtidigt

som diagnostik är en socio-ontologisk problemformulering som fenomen förankrat i

3 Frugalitet betyder inom ekonomin att undvika överflödigt slöseri. Foucault använder kapitalismens krav på
frugalitet i kontrast till Loui XVI överflödiga konsumtion som avslutades av den franska revolutionen.
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samhället. Ett argument för detta är psykiatriska diagnosers förändring från stigma och social

paria till ett folkhälsoproblem omfattad av psykiatrisk terminologi som förekommande i

dagligtal och mediabevakning. Men också diagnoser som en tillgång och ett kulturellt kapital

i rätt kontext och i händerna på ett medvetet och aktivt subjekt. Denna uppsats teoreti visar

faktorer som påverkar psykiatrisk diagnostisering och dessa är meningsfulla i hela samhället.

Med stöd i Aspers och Kohls (Aspers och Kohl 2013) sociologiska läsning av Heideggers

filosofi måste den mänskliga upplevelsen alltid ses som del i en social process där människor,

erfarenheter och diagnoser förändras. Nya sammanhang och förutsättningar tillkommer

medan andra faller bort, sociala relationer förändras medan medicinska och materiella

faktorer förändrar förutsättningar för alla parter involverad i relationen till diagnosen. Därför

är psykiatrisk diagnostisering en process stadd i rörelse tillsammans med samhället som

producerar diagnostiken. De historiska och filosofiska nedslagen i uppsatsens bakgrund målar

upp det landskap mot vilket det avgörande teoretiska antagandet är att psykiatrisk

diagnostisering till sin inre och yttre form, som vetenskaplig, samhällelig, kulturell eller social

kategori med kontextuellt beroende maktrelationer och betydelse har en social praktik.

För att förstå hur psykiatrisk diagnostik får innebörd för berörda parter måste man förstå

hur diagnosen blir meningsfull. Phil Brown är den forskare som kanske tydligast argumenterat

för detta perspektiv genom att luta sig mot lekmannaföreställningar om diagnoser som

centrala i skapande av patientnarrativet och vad som uppfattas som sjukligt. Brown kallar

diagnostiken för medikaliseringens motor vilken cementerar patientens initiala

lekmannatolkning av ohälsa som vetenskapligt och genom kampanjer och politiska beslut

vinner eller förlorar status (Brown 2011:794). Det innebär att människors förståelse av

diagnosen kommer i olika former, allt från frivilligt uppsökande av, till att påtvingas

diagnosen, till alla människor som inte diagnostiseras men använder diagnosens

förklaringsvärde till att tvingas in i en situation där psykiatrisk diagnostik är en realitet.

4. Metod och Material

Eftersom uppsatsen utgörs av ett utforskande av vårdpersonalens perspektiv föll valet av

forskningsdesign på en explorativ studie som med stöd av sociologisk teori ska sondera

terrängen och blottlägga de övergripande funktionerna för hur diagnostiken används och blir

meningsfull. Sociologen Robert A Stebbins, menar att explorativa ansatser, till skillnad från

grounded theory, syftar till att med teori hitta problem lika mycket som orsakssamband

(Stebbins 2001:2). Fördelen med en explorativ ansats kombinerat med intervjuer är att
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informanternas upplevelser vägleder, tolkar och prioriterar materialet och kan beskrivas som

ett sökande efter det grundläggande och särpräglade (Repstad 2003:2).

4.1. Förförståelse, ett inside/outsider perspektiv

Vårdpersonalsperspektivet har under cirka 10 år varit mitt perspektiv när jag arbetade som

mentalskötare och vårdbiträde på tre svenska sjukhus inom somatiken och psykiatrin med

psykogeriatrik, akut och allmänpsykiatri samt med barn och ungdomspsykiatri. Mitt arbete

har pendlat mellan längre och kortare anställningar där jag arbetat i lag och lärt känna

diagnostiserande specialister och kollegor väl. Jag har också varit ambulerande vikarie som på

kort varsel fyllt vakanser utan att känna någon. Genom mina år ”på golvet” har jag blivit väl

förtrogen med den svenska vårdorganisationens natur. Jag vill med hjälp av mina sociologiska

studier utforska mitt tidigare medicinska lekmannapräglade perspektiv på psykiatrisk

diagnostik, vad som skapade min uppfattning och hur jag använda diagnoser, protesterade

mot vissa samtidigt som jag tillsammans med kollegor från hela vården gjorde psykiatriska

diagnoser meningsfulla.

Men det finns flera orsaker till att jag valt att ägna mig åt detta ämne, bland annat anser

jag att läkarkåren och psykiatrikerna inom sociologin fått ett orättvist rykte som

maktfullkomliga hantlangare åt läkemedelsbolagen. Min upplevelse är att psykiatrin under en

mycket lång tid blivit medialt och i samhällsvetenskapen misstänkliggjord genom okunnig

och endimensionell rapportering om hot, våld, missförhållande och maktfullkomlighet utan

egentlig kunskap om de förhållanden som styr den svenska vården. Förhållanden som

psykiatrins personal inte automatiskt har skuld i, utan i mina ögon är offer för som resultat av

nedskärningar tillsammans med en komplicerad och tungrodd organisation. Utifrån min egen

erfarenhet är jag av uppfattningen att den antipsykiatriska och psykoanalytiska kritiken av den

moderna psykiatrin är felaktig. Samtidigt som jag i rollen som sociologistudent erkänner deras

teoretiska bidrag som oerhört viktiga och ser potentiellt hälsofrämjande bidrag i en

konstruktiv tvärbefruktning av sociologisk teori med vårdpersonalens perspektiv.

Min erfarenhet av arbete i vården har inte enbart varit en tillgång. Det fanns en lojalitet

med informanterna som i omgångar försvårade och riskerat göra analysen deskriptiv utan

djupare teoretisk anknyting med tydliga likheter till agendadriven journalistik, vilket enligt

Pål Repstad inte är samhällsvetenskap (Repstad 2003:130). En fördel med erfarenhet inom

vården är dock som James A. Holstein och Jaber F. Gubrium diskuterar, att en samsyn mellan

informant och intervjuare bidrar till vad de kallar en kreativ intervju med målet att skapa
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mutual disclosure (Holstein och Gubrium 1995:12-13). Vilket betyder att man har en samsyn

på ämnet för forskningen.

Uppsatsens metodologiska angrepp tillsammans med min yrkeserfarenhet har likheter

med det som kallas inside/outside (I/O) forskningen som beskriver mitt perspektivskifte från

vårdanställd till student. Jean M. Bertunek och Meryl Reis Louis förklarar hur I/O perspektiv

producerar olika typer av kunskap. Insider-perspektivet är i sammanhanget att jämföra med

etnografiska studier där forskaren själv arbetar inom verksamheten medan outsider-

perspektivet är observationer och intervjuer (Bartunek och Louis 1996:1-9).

4.1.1. Pilotstudie

När detta projekt fortfarande låg i sin linda sonderades terrängen genom att möjliga metoder

och material övervägdes. Därför är uppsatsen delvis baserad på en kortare pilotstudie

organiserad i form av två fokusgruppsamtal om ca 60 minuter. Under samtalen fördes

anteckningar vilka sammanfattades och systematiserades efteråt. I den första gruppen deltog

tre personer ur omvårdnadspersonal med primärt somatisk utbildning, anestesi- och

narkossjuksköterskor anställda på en psykiatrisk klinik. I den andra gruppen deltog två

personer från en behandlingsenhet, en sjuksköterska och en mentalskötare. Pilotstudien blev

viktig för valet av metod och den explorativa ansatsen eftersom det framgick att fokus på en

arbetsplats skulle begränsa bilden av den psykiatriska diagnostiseringens funktion, kontexter

och användningsområden. Vad som också framkom var att den svenska

omvårdnadspersonalens skiftande bakgrund i tidigare forskning förbisetts. Men framför allt

visade samtalen att omvårdnadspersonal i hela den svenska vårdapparaten arbetar med

psykiatrin och dessa diagnoser.

4.2. Urval

Uppsatsens explorativa ansats bakom motivet att utforska vårdperspektivet med tyngden på

lekmannaperspektivet i relation till den diagnostiserande specialvetenskapen har inneburit att

material inhämtats så brett som möjligt för att inte förankra analysen vid behandling eller en

psykiatrisk kontext. Detta är också en av orsakerna till det relativt stora antalet informanter.

Sociologen Pål Repstad menar att antalet informanter bör ligga mellan 20-30. Repstad anser

att det uppstår en mättnad och analysen försvåras i sökandet på ny information med fler

informanter (Repstad 2003:91-92). Den här studien baserades på Repstads råd och utgörs av

ett material på 26 informanter.
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När urvalet av informanter gjordes förelåg en rad problem med anknytning till vad som

förknippas med kompetens på ämnet psykiatrisk diagnostik. Holstein och Gubrium diskuterar

dessa svårigheter och faran med förutfattade meningar leder forskaren att tillskriva kompetens

(Holstein och Gubrium 1995:23-25). Ett specifikt problem som den här uppsatsen brottades

med var medicinvetenskapens stora skugga över all psykiatrisk diagnostik. Vårdpersonal har

som Tidigare forskning visat nästan hermetiskt uteslutits från att diskutera symptom och

diagnoser inom den kliniska medicinska kontexten. Samma sak gäller filosofin och

sociologin. Avsikten var därför att använda hela den erfarenhet som finns av att möta

människor med diagnoser i arbete och se informanterna som experter på diagnostikens

funktion utanför den psykiatriska specialvetenskapen. Det betyder att svaren inte mättes med

en medicinsk mall utan med teori hämtad från sociologin.

Informanterna som söktes och sedan valdes har alla det gemensamt att de tillhör

yrkesgruppen omvårdnadspersonal. Omvårdnad i sig är ett koncept som beskrivs normativt av

Nationalencyklopedin på följande vis: ”Omvårdnad omfattar de åtgärder som man inom

ramen för vård och omsorg vidtar för och tillsammans med en människa, frisk eller sjuk,

i syfte att upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet eller stödja henne inför

döden.” (ne.se n.d.). Omvårdnadsvetenskap är huvudämne i sjuksköterskeutbildningen på

högskola men också i den gymnasiala undersköterske och mentalskötare -utbildningarna.

Eftersom uppsatsens syfte aldrig varit att utvärdera diagnostik, vård eller behandling, har

omvårdnaden som disciplin också undvikits. Istället användes ett sociologiskt öga på de

grupper som i sin vardag möter psykiatrisk diagnostik utan att själva ingå i en formellt

diagnostiserande kapacitet. Omvårdnadspersonalen befinner sig i en nexusposition, bunden

till de diagnostiserande specialisterna med sina yrkesramar, ideologi och den kultur som

utvecklas för att navigera mellan intressen, organisationer, ideologier och den av patienten

subjektivt upplevda ohälsan. Detta gäller all omvårdnadspersonal oavsett organisatorisk

position eller utbildning. Därför är denna grupp optimal för en explorativ studie.

Informanterna hade till en början sökts genom personliga kontakter vilket fick en

snöbollseffekt som följdes upp av ett tillgänglighetsurval med hjälp av två nyckelinformanter

och egna kontakter från mitt yrkesliv. Vid sidan av de personliga kontakterna har informanter

sökts på ett internetforum som inte är relaterat till ämnet. Avsikten var att komma i kontakt

med informanter som hade kortare vårderfarenhet och/eller saknade utbildning.

Ansträngningar gjordes också för att nå flera personer som initialt sagt att de träffar få

patienter med psykiatriska diagnoser och som ställde sig tveksamma till min frågeställning på
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grundvalar att diagnostik är ett ämne för läkarkåren. Motiv bakom detta var den explorativa

approachen, att få vara med när informanten funderade över frågor med relation till sin

yrkeserfarenhet för första gången.

Inside/outside perspektivet som användes underlättade att se skillnader på hur olika

grupper möter patienter. Mina egna erfarenheter sa att kvinnlig omvårdnadspersonal har

lättare att sympatisera med och ”känna” för kvinnligt associerade diagnoser som till exempel

emotionell personlighetsstörning. På motsvarande vis som manlig omvårdnadspersonal har

lättare att sympatisera med ADHD patienter. På liknande sätt fanns förväntningar på manliga

anställda att hantera fysiskt krävande patienter och arbeta med en instrumentell förhållning till

hotfulla situationer. Min erfarenhet sa också att som man i vården uppskattas man mer för sin

empatiska förmåga än kvinnliga anställda. I studier av ADHD har man bland annat kunnat

visa att det finns skillnader i hur patienter tar till sig och upplever diagnoser (Lassinantti

2014:31). Om detta är resultatet av vårdpersonalens kön och deras förhållning är rimligt att

hålla för sannolik, men till vilken i relation till vilka diagnoser bör dock hållas öppet. Men vid

några delar av resultatpresentationen slår genusfrågorna igenom men dessa analyseras inte för

sig utan det är fortsatt diagnosens generella funktion som studeras.

Ett oväntat undantag och problem som uppstod i sökandet efter informanter var dock att

män var märkbart motvilliga att delta. De manliga sjuksköterskor som tillfrågats har samtliga

avböjt. Förfrågan skickades också till en rad manliga undersköterskor och mentalskötare med

samma svar. Denna ”manliga” motvilja till deltagande är i min erfarenhet resultatet av att män

inte identifierar sig med sitt vårdarbete i samma utsträckning som kvinnor vilket också i två

fall diskuterats med potentiella informanter som specifikt avböjde med att säga ”det bara var

ett jobb”. Värt att poängtera är att de arbetsplatser jag arbetat på haft oproportionellt många

manliga chefer, administratörer och vårdansvariga i förhållande till könsfördelningen. Det

finns därför skäl att misstänka att manliga sjuksköterskor är noga med att inte låna sig till

potentiell kritik av den organisation det finns en avsikt att avancera i.

Informanterna är en homogen grupp svenskar med fler gemensamma yrkeserfarenheter

än vad som skiljer dem åt eftersom de flesta har arbetat som vårdbiträde, behandlingsassistent,

undersköterska eller mentalskötare innan de vidareutbildat sig. Skillnad i svaren tycks framför

allt bero på hur länge informanten varit anställd inom vården, ålder och anställningsform. Det

är tydligt att de med kortare erfarenhet befinner sig på en plats i livet där de mer erfarna

tidigare varit vilket gör att svaren harmoniserar sett över längre tid. Informanternas ambitioner
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skiljer sig också åt eftersom vissa såg arbetet som tillfälligt under en sommar eller som

extrajobb medan andra hade personliga engagemang som gick utöver arbetstiden.

Eftersom avsikten med uppsatsen är att studera psykiatrisk diagnostik utifrån en

explorativ ansats innebar det att informanterna söktes med en ambition att nå alla de största

omvårdnadsorganisationerna på sjukhus, inom primärvård och hemtjänst. Informanterna

arbetar i primärt tre städer, en mindre, en mellanstor och en svensk storstad. De flesta har varit

yrkesverksamma i fler städer med erfarenhet från arbete inom minst två eller flera

organisationer med skiftande huvudmän och klinikgrenar.

Alla informanter, vårdbiträden, undersköterskor, mentalskötare, behandlingsassistenter,

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har det gemensamt att de inte är utbildade eller

aktivt delaktiga i beslutsfattande bakom diagnostisering. I praktiken innebär det att den

diagnostiserande specialisten står fri att lyssna på eller ignorera informanternas synpunkter på

en klinisk diagnostisering medan det är vårdpersonalen som omsätter psykiatriska

diagnostiseringen i social praktik eftersom de träffar patienten utanför den psykiatriskt

diagnostiserande kontexten.

4.3. Intervjuer

Intervjuerna har konstruerats med utforskandet i förgrunden vilket inneburit att intervjumallen

konstruerats på ett vis som öppnat för att diskutera, inte bara erfarenheter utan även undersöka

vårdperspektivet genom filosofiska och teoretiska frågor som informanterna inte varit vana att

ta ställning till. Det ska ses som del i utforskandet av ett perspektiv eftersom då inte bara

materiella, kulturella och sociala ramar avslöjas utan även filosofiska och ideologiska djup

söktes.

Intervjumallen som användes var en sammanställning av frågor framtagna från

pilotstudien, teorin och min egen erfarenhet. Målet var att föra en diskussion med informanten

och röra sig bort från tendenser av förhör. Ordet som bäst beskriver det stora flertalet

intervjuer är kollegialt vilket medvetet använts för att uppnå mutual disclosure och inte

försvåra ett samtal där jag står svept i en akademisk auktoritet (Holstein och Gubrium

1995:41). Det betyder också att informanten uppmuntrats att tala fritt, använda och beskriva

jargong i sina svar. Jan Karg Jacobsen beskriver vad han kallar faktaintervju i vilken en expert

tillfrågas på det område hon eller han är expert på. I viss mån är detta grunden för intervjuerna

eftersom omvårdnadspersonalen talade om sitt arbete, vilket de är experter på. Men detta är

bara delvis sant eftersom vårdens speciella karaktär tvingar outbildad personal att ta ställning
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till och arbeta med vetenskapligt kvalificerat uppgifter och är i detta avseende vad Jacobsen

kallar en åsiktsintervju (Krag Jacobsen 1993:15) eftersom informanten då gav sina åsikter om

diagnostiken.

Jacobsen framhåller ett viktigt element av intervjuandet, nämligen att de inte är

genomförda för en åskådare (Krag Jacobsen 1993:16). Istället är det forskaren som med teori

presenterar bitar av material i syfte att framföra en poäng. Detta stämmer väl överens med

Holstein och Gubriums aktiva intervju i vilken samspelet mellan parterna producerar

kunskapen. Det finns en reflexiv dynamik där informanten lyssnar av och kontrollerar vilken

del av sin identitet som svarar på frågor t.ex., ”som kvinna” för att signalera att det är genom

erfarenheter som kvinna svaret kommer (Holstein och Gubrium 1995:15 & 33). Vid

intervjumallens framtagande fanns det, givet psykiska ohälsas utbredning, en beredskap på att

svar skulle komma i form av anhörig och/eller att informanterna själva kan prata med

personlig erfarenhet av psykisk ohälsa och diagnoser. Intervjuerna har inte avsiktligen sökt ett

personligt djup i detta avseende, men frågor om psykisk ohälsa har gjort att personliga

erfarenheter lägger grunden till hur informanten själv vill bli bemött, diagnostiserad,

behandlad av vården men också av samhället i stort. Inte sällan handlade svaren också om

allmänhetens syn på den svenska vården, psykiatrin och dess diagnostik utifrån

informanternas samtal med vänner och anhöriga men också av vad som skrivits i pressen, sägs

på radio eller tv. Eftersom intervjuerna baserades på öppna frågor ska detta ses som en styrka

och ett kvitto på informanternas aktiva deltagande i intervjuen. De fall personliga erfarenheter

från psykiatri diskuterats har det ofta varit viktiga i beskrivingen av känslor kring psykiatrisk

diagnostik. Holstein och Gubrium menar att detta är en viktig del i konstruerandet av

kunskapen (Holstein och Gubrium 1995:31).

Informanterna pratade i vissa fall om mediciner utifrån kunskap som man tillgodogjort

sig utanför den formella utbildningen. Sådana exempel var bland annat vilka mediciner som

eftertraktas på en missbruksmarknad eller som specifikt efterfrågas vid vissa diagnoser. Mer

precisa analyser om uppgifternas korrekthet om medicinska spörsmål analyseras inte,

informationen återges därför i de bredare sammanhang som svaret gavs och inte som en fråga

om medicin specifikt. Det ska också påpekas att informanterna vaktade gränsen till den

medicinska kontexten och uttalade sig inte i dessa frågor.

När informanterna berättade om specifika diagnoser var detta inte som recensioner av

läkarens arbete eller med kunskap om de specifika diagnosernas symptom och/eller

behandling. Bara i undantagsfall ifrågasatte informanterna diagnostik och i dessa fall utifrån
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en erfarenhet som vårdpersonal skaffar sig genom arbetslivserfarenhet eller en relation till

patienten. Informanternas svar var alltså inte en fråga om psykiska diagnosers etiologi. Detta

är viktigt att komma ihåg eftersom det är vårdnadspersonalens upplevelse av psykiatrisk

diagnostisering som utgör materialet.

Intervjuerna överlappade också kodningen. Holstein och Gubrium menar att detta är

omöjligt att undvika när informanten till exempel inte förstår en fråga och intervjuaren tvingas

förklara och då sätter sammanhanget och föregriper ett svar (Holstein och Gubrium 1995:57).

Vid dessa situationer var frågorna konstruerade som diskussionsunderlag där tanken var att

informanten ska ta över och öka sin meningshorisont (Holstein och Gubrium 1995:58) för att

med informantens hjälp producera ny kunskap.

En telefonintervju gjordes trots att ambitionen varit att genomföra dessa personligen.

Informanten hade en i sammanhaget bred erfarenhet från flera olika sektorer och hade gått

från en längre psykiatrisk anställning i en storstad, vidareutbildat sig till

specialistsjuksköterska och arbetade vid tillfället för intervju på en somatisk akutavdelning.

Eftersom det inte förelåg några faktiska hinder eller problem med en telefonintervju

prioriterades informanten framför det personliga mötet.

4.3.1. Transkribering

Alla intervjuer spelades in, lades över till dator i Mp3 format och transkriberades under en

period på sex veckor från maj till mitten av juni 2014. I resultatdelen och transkriberingen är

jag, Kalle, som intervjuar markerad med K: och informanten I: för att visa när nya

resonemang tar sin början. Målet att transkribera intervjuerna samma dag eller dagen efter

genomförandet lyckades i de flesta fall. Bara ett fåtal intervjuer har fått vänta på bearbetning

och då som högst två dagar. Fokus ligger på vad informanten sa och inte på hur det är sagt.

Bara när något ämne var uppenbart viktigt för informanten har detta noterats med [ ] runt

korta beskrivningar av känslotillstånd, till exempel [skämtsamt] eller [uppgivet]. När

informanten var tyst mellan 3 till 6 sekunder används […] längre pauser beskrivs som [paus]

och ännu längre pauser beskrivs med orsak, [eftertänksam paus] eller [funderar tyst]. För att

hålla koll på intervjuerna fördes korta anteckningar fortlöpande där tid och stödord skrevs ned

när informanterna underströk något för dem viktigt eller när ny tidigare oreflekterad

information kom till ytan. När informanten viskade är det noterat [sänker rösten] eller [viskar]

medan de fall informanten höjer rösten transkriberades med versaler och utropstecken.

Samma beskrivningar finns av informantens gester som antecknades när de underströk vad de

ansåg viktigt, t.ex., [demonstrativt med armarna i kors] eller [himlar med ögonen]. När
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samtalen gled över varandra och någon avbryts eller avbryter avslutades meningen med tre

punkter … Detta sätt att transkribera underlättade analysen och kodningen av de faktorer som

informanterna prioriterade. Min egen yrkeserfarenhet inom vården gjorde att vissa intervjuer

har inslag av jargong, internhumor och lokala referenser. För att underlätta vad som syftas på

finns inom klamrar kort vad informanten menar till exempel [syftar på läkarrocken som

manlig symbol].

En konsekvens av Etiska överväganden är att alla de fall en möjlighet uppstod för

kollegor till informanten att känna igen sig, har placerats inom klammer [ ] inom vilken ett

generellt referat av informantens resonemang återgavs utan detaljer. Samma sak gäller alla

beskrivningar av arbetsplatser eller miljöer som kan avslöja arbetsplatser.

4.3.2. Kodning

Många delar av analysen och helhetsbilden av psykiatrisk diagnostik i den svenska vården

kommer från en intuitiv känsla av återkommande teman i materialet. Pål Repstad menar att

det för samhällsvetenskapen ofta är precis på detta vis som analysen tar form vilket i nästa

steg leder till att forskaren kategoriserar och tematiserar materialet (Repstad 2003:140-141).

Det går därför inte att sätta fingret på en metod eller ett tillfälle där ett analytiskt genombrott

skedde.

Intervjuerna har kodats i intervaller allt eftersom de genomfördes. Den första vändan av

primärkodning gjordes efter 8 intervjuer vilket innebar i praktiken endast en kort anhalt i

arbetet för att överblicka materialet. Nästa kodning gjordes efter 17 intervjuer och var första

gången det på allvar var möjligt att se tydliga mönster i materialet och skönja strukturer i det

sätt informanterna resonerade på. När samtliga intervjuer var genomförda, genomlystes

materialet efter tendenser som Tidigare forskning visat påverkar diagnostik, t.ex., kön, klass,

ålder, etnicitet, i syfte att hitta tendens på vad min egen erfarenhet sa kunde påverka

informanternas svar och relation till vissa diagnoser. Efter det tog en sista och noggranna

kodningen vid och innebar i praktiken att delar av varje intervju delades in i teman som teorin

kastade ljus på. I praktiken innebär det att kodningen är hämtad från teorin och med den som

grund är informanternas resonemang tematiserade.

Kodningen är genomförd med hjälp av Atlas.ti 5.5 och har fungerat som en plattform

genom vilket teman sammanfördes. De olika koderna har fungerat som etiketter på längre

resonemang och citat vilka sedan använts i sammanställningen av analysen. Koderna är

hämtade från en förförståelse av materialet och kunskap om arbetsmiljön genom att

intervjuerna tematiserats genom intervjumallen. I arbete med analysen har koderna i första
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hand använts för att hitta gemensamma resonemang och teman där t.ex., koden arbetsmiljö på

enklast tänkbara vis använts för att samla citat om arbetsmiljön medan koden sjukdomsvinst

använts för att beskriva ett med teorin genererat tema. Eftersom kodningen och analysen

genomfördes i etapper har vissa koder tillkommit allteftersom arbetet fortskridit med ett

pendlande mellan kodning med teori då vissa koder strukits nya tillkommit och andra blivit

irrelevanta.

4.4. Etiska överväganden

Genom hela projektet har ett övergripande restriktivt etiskt ställningstagande genomsyrat allt

vilket inneburit att alla diskussioner där det funnits möjlighet att avslöja arbetsplats och/eller

informant, strukits. Till varje intervju överlämnades ett informantbrev med information om

etiska överväganden och de ställningstaganden som gjorts. Som inledning till varje intervju

har dessa etiska överväganden diskuterats med informanten för att skingra alla tveksamheter.

Intervjuerna är inspelade med en digital diktafon. Inspelningarna och utskrifterna av

materialet finns i författarens förvar. Var och en av intervjuerna är numrerade efter ordningen

de är genomförda och endast författaren och informanten vet vilket nummer som tillhör vilken

intervju. Kodnyckeln som kopplar informanterna med intervjun är nedskriven i ett exemplar

och finns i författarens ägo.

Genom hela uppsatsen har restriktiva val och etiska prioriteringar gjorts. I vissa fall

innebar det att delar av intervjuer fått strykas. Även de fall där informanten sagt att det inte

gör något om arbetsplatsen avslöjats har det restriktiva valet ändå varit överordnat.

Svårigheten som uppstått är att vissa praktiska exempel på diagnostisering inte kunnat

transkriberas utifrån den restriktiva hållningen, men bredden i materialet gjorde att detta inte

inneburit några begränsningar av resultaten. Mycket av informanternas yrkesvardag omfattas

av tystnadsplikt vilket inte inneburit något problem eftersom informanterna förhållit sig

medveten till detta. Alla dessa ganska svåra och ibland väldigt detaljrika bedömningar har

underlättats av min egen yrkeserfarenhet då jag vet ungefär vilka ledtrådar som kan avslöja en

arbetsplats.

Informanterna har också informerats om att materialet förvaltas i syfte att skriva en

masteruppsats. Ifall vidare publikationer skulle bli aktuella är det jag som står ansvarig för

dessa. Därför kommer materialet inte att lämnas över till någon annan.
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5. Resultat

Resultatkapitlet är författat utifrån en ambition att visa hur vårdpersonalens

lekmannaperspektiv ser psykiatrisk diagnostik ta form och anses meningsfull genom sin

användning och på så vis avslöja kontexter vilket sammantaget utgör en diagnostiserande

logik. Eftersom approachen är explorativ presenteras resultaten genom nedslag i materialet

där teorin lyfter hur diagnostiken blir meningsfull för berörda parter i vårdpersonalens

perspektiv utanför den psykiatriska kontextens specialistkunskap. Den viktigaste orsaken till

att begränsa resultaten på detta vis är vad Pål Repstad menar man skall akta sig för, nämligen

att presentera för många citat. Repstad anser att fokus ska ligga på tolkning. En ytterligare

fallgrop är frestelsen att presentera välformulerade resonemang som nödvändigtvis inte tillför

något (Repstad 2003:170-171). Materialet är oerhört diversifierat och omfattande, därför går

det inte att representeras i sin helhet.

Resultaten är organiserade i tre överordnade rubriker som kort introduceras för att

presentera och klargöra de gemensamma nämnarna. De följande teman är sedan en

presentation av resultaten.

5.1. Diagnoser och diagnostiken i vårdperspektivet

Följande teman följer en röd tråd som beskriver hur man med vårdperspektivet ser på

psykiatrisk diagnostik. Vad som framgår är att det finns en konsistent syn på diagnostiken

som praktiskt användbar för patienterna i en gynnsam hälsofrämjande kapacitet. Det innebär

att informanterna inte bara ser till diagnosens sociala praktik utan även att dess abstrakta

värden och symptomatisering skall navigera allmänhetens syn på diagnstiken för att undvika

stigmatisering och problem när diagnosen används. Det innebär att vårdpersonalen bildar

uppfattningar om meningsfull diagnostik i relation till vad de anser vara meningslös,

godtycklig och/eller skadlig diagnostik.

5.1.1. Riktiga och oriktiga diagnoser

Det finns i vårdpersonalens perspektiv en skala av vad de uppfattar vara riktig diagnostik

vilket kombinerar den av patienten upplevda ohälsan med vad informanterna anser vara

verkliga problem, alltså en lekmannabedömning som idealt innehåller en biologisk

grundorsak och i slutändan har en konstruktiv social praktik. Det innebär att vårdperspektivet

är ett komplext navigerande mellan föreställningar om normavvikelse vilka är så aparta att de

per definition måste vara patologiska utifrån sin personliga kontakt med patienten. Det finns

flera nivåer av psykisk ohälsa och psykiatrisk diagnostik som samverkar i all diagnostisering
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vilka gör att de psykiatriska symptomen inte uppfattas av patienten som ohälsa, precis som för

patienten upplevd ohälsa inte alltid fyller de formella kraven för en diagnos. Dessutom bör

normavvikelsen vara del i en kulturell föreställning om vad en äkta diagnos är. En

naturvetenskapligt präglad diagnos med tydliga symptom har helst biologiskt kartlagda

orsaker medan en sociologisk bedömning av diagnostiserad ohälsa utifrån svårigheter att

bland annat hantera sin vardag, inte lika lätt erkänns. En faktor är hur vissa diagnoser kan

tolkas snarare än etiologiskt härledas vilket inte är förenligt med det naturvetenskapliga

idealet som dominerar den medicinska kontexten.

En psykiatrisjuksköterska förklarar hur hon upplever att skillnaden mellan riktiga och

oriktiga diagnoser skiftar med hur uppenbara symptom är i vårdpersonalens perspektiv. De

renare diagnoserna bedöms inte i form av normbrott, de upplevs som så aparta att de måste

vara sjukliga. Från vårdpersonalens horisont spelar egentligen inte den psykiatriska diagnosen

därför någon roll. En ung hemtjänstanställd berättar om glidningen i vad som bedöms som

riktig diagnostik.

I: Men så är det väl… att det finns renare, asså renare och på det sättet, lättare, enklare diagnoser
än andra… men så är det ju och där har du ju till exempel den… en schizofreni där du är en
liksom, du vet gammal kroniker, det är ju väldigt enkelt på något sätt, mot då om du tänker,
speciellt tycker jag då ute efter dom här, dom här bokstavs kombinationerna, vad är vad i det
egentligen… det är inte så enkelt… äh… det är definitivt inte enkelt… så visst är det så… det är
väl egentligen få som är tycker jag enkla… nä men så någonstans är det ju mycket mer som jag
säger då som liksom inte är… där du inte är liksom man och 21’år och börjar bete dig konstigt
där man misstänker är det här en begynnande psykossjukdom, det är fortfarande lite enkelt på
något sätt. Kontra dom som här handlar inom dom här personlighetsstörnings spektrumet, där
tycker jag också att många av den här bokstavskombinationens spektrumet med vad är vad i det
här egentligen (Informant: 26).

En mentalskötare beskriver glidningen som visar hur de anser att mer riktiga diagnoser anses

viktigare än annan i sammanhanget underordnad diagnostik.

I: Jag och då är det lite mer upp till den som tar emot, min personliga åsikt, för så är det ju, för
om du och jag och två stycken överläkare till här ska sätta en diagnos, för det är inte alltid vi ser
precis lika, för vi ser inte samma saker, vi ser inte samma saker, vi hör inte samma saker. Medan
det är lättare att se på någon som är tvärpsykotisk, för där behöver du inte undra just då i
sjukdomsförloppet, det är ju det just då, för är du psykotisk, så är du psykotisk. Men säger jag ju
inte att psykotisk är psykotisk för man kan ju ha med sig andra också, så du kan ju ha både två
och tre diagnoser, men inte då, när du kommer in så är det just din psykossjukdom (Informant:
10).

Det är i slutändan normalavvikelsens allvar som fäller avgörandet framför den psykiatriska

specialvetenskapens etiologi. Svårigheten är att diagnosens relativa riktighet utgörs av att alla

människor inte blir sjuka av samma orsaker. Ett exempel är psykisk ohälsa med orsak i

arbetslivet.
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K: Men då blir symptomen, symptomen blir… sjukdomssymptomen blir på arbetslivet helt
enkelt… och då blir det väl, och hur blir diagnosen då?

I: Det är inte säkert att det inte blir en diagnos, vi behöver ju inte sätta en diagnos. Läkarna kan
ju göra det, de kan ju sätta till exempel oro eller ångesttillstånd på grund ut av den upplevda
arbetsplatsen.

K: Så något diagnosigt kan man säga, de sätter inte ut DSM diagnosen rakt ut, men de rör sig i
symptomen?

I: Just precis, symptomen och människans hälsotillstånd som är det viktiga. Hur man mår, hur
man… hur man kan klarar av att hantera sin situation? (Informant: 11)

Men arbetslivet är inget virus eller brutet ben, ingen somatisk sjukdom. Utmattningen är svår

att placera och bedöma eftersom symptomen och ohälsan påverkar människor olika. Där en

människa blir sjuk går andra opåverkade vilket medför att symptomen kan tolkas som en brist

hos människan. Diagnoser som tolkas bryter därför mot den naturvetenskapliga idén om

sjukdom. Exempelvis Ebola är inte resultatet av en klinisk diagnostisering, det är en

kombination av blodprov som tagits efter att symptomen spårats. Diagnosen Ebola är därefter

ett namngivande av virus och inte ett symptomkluster som symptomatiseras. I filosofisk

mening är Ebolaviruset inte i första hand en kategori, det är en natural kind som objektivt

existerar oavsett hur det kategoriseras. Medan psykiatriska diagnoser kan tolkas, där den

utbrände betraktas som svag och överkänslig. Det är i slutändan en tolkningsfråga på ett sätt

som vårdpersonalen gör utifrån sina lekmannaförutsättningar tillsammans med kännedom om

patienten. Idag är missbruk en psykiatrisk diagnos vilket illustrerar tolkningsproblemet

eftersom missbrukare kritiseras för att ha självförvållade symptom. Missbruket kan tolkas

som orsakade av ansvarslöshet och bristande självdisciplin.

I: Äh… ja… [tyst] alltså när jag tänker på hemtjänsten… äh… så äh… absolut att missbruk låg
långt ner [status] att folk hade svårt, att folk tyckte det var väldigt tragiskt och så här och höll
folk mer ansvariga för det var så klart en väldigt generell grej, man ser det inte som en diagnos
(Informant: 22).

Det som uppfattas av personalen är inte missbruket som symptom för den psykiatriska

sjukdomen. Istället är det missbruk som tolkas och ger patienten låg status. Missbruk inte är

ett permanent tillstånd vilket är ett problem för missbrukets status som psykiatrisk diagnos.

Flera missbrukskampanjer med sikte på alkohol menar att detta är en vanlig föreställning, att

alkoholisten saknar viljestyrka och anses kunna sluta dricka alkohol (Drink Less 2014) till

skillnad från psykoser eller schizofreni där sjukdomen är helt utanför patientens kontroll

enligt vårdperspektivet: ”I: [missbruk] har ju inte en chans, att vissa sjukdomar skattas som

mer självförvållande än andra.” (Informant: 26). En sjuksköterska inom somatiken berättar
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om tvivel mot missbruk som en diagnos utifrån vad hon anser vara en förknippad

symptombild.

K: Ser ni missbruk som en diagnos?

I: [eftertänksam tystnad] inte som en diagnos som ADHD, nej… äh…

K: skulle du säga att det finns…

I: Sen har ju våra patienter den diagnosen ändå… Jajamän! Ofta ganska extroverta på det sättet.

K: Så de lever ut sin diagnos?

I: [nickar]

K: det är ju ofta en fråga jag har, hur reagerar patienterna diagnostypiskt skulle jag säga…

I: äh… det är ofta väldigt stökigt… på rummet… äh… hm… [tyst] och så svårigheter att ta sig
för hygieniska aspekter… äh… att äta den mat som erbjuds. Att ta emot, den och den mängd
som då våra läkare ordinerat under den här vårdtiden kan skapa väldigt mycket diskussioner
(Informant: 12).

Missbruk anses inte vara en diagnos eftersom smuts och stök inte är normavvikelser till den

grad vårdpersonalen patologiserar. Personalens inställning vacklar mellan att dels vilja ha en

pragmatisk hållning som är meningsfull diagnostik där de upplevda symptomen behandlas

samtidigt som den biologiska överbyggnaden om en riktig diagnos styr inställningen till

psykiatrisk riktighet. Detta problemen förknippat med den medicinska modellen ger upphov

till en kohandel där diagnoser används av de diagnostiserande specialisterna för att underlätta

för patienten snarare än dess medicinska riktighet.

I: Det var det som någon läkare ansåg att de hade, det var inte alls det som vi kunde se, ofta var
det en bipolär med citationstecken som vi förstod hade en borderlinestörning eller emotionellt
instabil som det heter nu och det var ju väldigt vanligt att, för det är ju högre status på bipolär än
vad det är för borderline för patienten. Du får… mer… du får mer, du får bättre vård, du får
bättre bemötande på somatisk vård, du får mer stöd av anhöriga, du får bättre bemötande av
psykpersonal.[...] Det var en sån här kunskap man lärde sig att ok, men den här läkaren vill att
den här patienten ska ha en bipolär sjukdom (Informant: 26).

Vårdperspektivet kompliceras enligt informanten av att en erfaren vårdanställd även väger in

kunskap om stigman och status i sina bedömningar om en relativt riktig diagnostik.

Frågan som blir hängande är orsaken till att diagnostiseringen. Den medicinska

modellen, den psykiatriskt vetenskapliga kliniska diagnostiken och vårdperspektivet är i

praktiken överens om diagnostikens hälsofrämjande syfte. Problemet är att vad informanterna

anser vara en riktig psykiatrisk diagnos ligger närmare den relativa bedömningen av

sjuklighet än den psykiatriska nomenklaturan i DSM. I praktiken kan en läkare diagnostisera
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medan dess symptombild enligt vårdperspektivet handlar om patientens praktiska

funktionsnedsättning och användning av diagnosen utanför behandlingen. Det innebär att det

som vårdpersonalen uppfattar som riktig diagnostik bygger på hur användbar diagnosen är för

vad de menar är patientens problem med en glidning mot att betrakta diagnoserna som mer

riktiga ju mer symptomen överensstämmer med den medicinska psykiatrins diagnostisering.

Det gör att symptomklusterna för psykoser och schizofreni vilka framgångsrikt medicineras

överbrygger perspektiven och ses som riktiga diagnoser. Skillnaden är att vårdpersonalen ser

de riktiga diagnoserna som natural kinds men i sitt perspektiv med en fot i

symptomatiseringens pragmatiska normalbedömning krävs en reflexivitet som gör diagnoser

praktiskt användbara.

5.1.2. Abstrakta diagnoser kontra konkret vårdpraktik

Följande tema visar exempel på när vårdpersonalens perspektiv hamnar i konflikt med de

diagnostiserande specialisterna och hur dessa konflikter tar sig uttryck vilket illustrerar vad

vårdpersonalen anser vara skadlig och felaktig diagnostisering. Motsättningen kastar ljus över

en logik bakom vårdpersonalens perspektiv vilket ringar meningsfulla diagnostik genom hur

diagnosen används. Många informanter berättar om situationer då de motsatt sig en

diagnostisering, ansett att en patient blivit feldiagnostiserad eller helt enkelt inte erkänt vissa

diagnoser eftersom de psykiatriska abstrakta diagnoserna inte har någon relevant praktik.

Informanternas upplevelse av vad de betraktar som felaktig diagnostik kommer från

praktiskt arbete och personlig kontakt med patienterna utifrån sin icke-medicinska

normalitetsbedömning. De starkaste tvivlen och de fall informanterna vädrat invändningar hos

den diagnostiserande specialisten är som regel grundat i en social praktik där vårdpersonalen

pekar på uppenbara problem eller konkreta felaktigheter. Ett exempel som återkommer är hur

missbrukare ljuger för läkare i syfte att få narkotikaklassade mediciner.

I: Just nu är det som här bokstavskombinationerna och man undrar om det verkligen är så, och
då undrar jag om verkligen alla som får ADHD måste äta Ritalin och Concerta, som vi sen har
på missbruksmarknaden till förbannelse av de här preparaten, [pratar om annat] men jag tror till
en viss grupp till ADHD patienterna och så är det en lockelse och får jag det svart på vitt här så
har jag rätt till de här preparaten, om de äter dem eller kränger dem (Informant: 10).

En informant som för närvarande arbetar inom missbruksvården berättar efter intervjun att

läkarna av denna anledning inte får träffa missbrukspatienter ensamma (Informant: 13). Vad

som blir tydligt är att omvårdnadsperspektivet med patientkännedom prioriteras i

missbrukskontexten, för att försvåra överförskrivning av läkemedel.
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En informant med erfarenhet som mentalskötare och sjuksköterska inom psykiatrin som

nu arbetar inom somatiken berättar om hur den vanligaste kritiken mot diagnoser brukar se ut.

I: [haha] ja, hur det kan se ut… [eftertänksam tystnad] men mycket kan ju vara att personer med
en diagnostik eller diagnos är… äh… att man kan känna att personens beteende, det beteende
som den har för närvarande är… har ett orsaks, att till exempel något trauma i livet eller
liknande… att det till exempel finns en förstålig orsak till… ja till att… personen agerar på ett
speciellt sätt just nu men att det känns som att det är lite överdrivet att sätta en diagnos
(Informant: 6).

Informantens kritik riktas mot den medicinska blicken på ett sätt som visar hur bedömningar

av vad som är normalt utifrån en lekmannabedömning är lika relevant som den medicinska

blicken.

Informanten fortsätter med att prata om hur tvivel behandlas inom vårdlaget eller

personalgruppen.

I: Det är ju klart att man kan diskutera med anhöriga och fiska efter information som man kan
vidareförmedla i teamet… men det är ju aldrig så att man inför en patient, nej förlåt inför en
anhörig eller patient för den delen, att man ifrågasätter. En sån sak måste ju komma ifrån teamet,
inte mig som enskild vårdgivare, det skulle ju bli konstigt om enskilda vårdgivare körde sin egen
agenda (Informant: 6).

Vårdpersonalsperspektivet präglas av en lojalitet med patienter och deras sociala nätverk

tillsammans med en respekt för den organisatoriska arbetsdelningen där läkaren är medicinskt

ansvarig vilket omfattar diagnostisering. Vad som också framgår av citatet är att

vårdperspektivets kritik är en kollektiv produkt eftersom informanten är noga med att hon

som enskild vårdgivare inte kan ha en egen agenda. Ett problem som informanten

uppmärksammar är också hur vårdens agenda måste respekteras och vårdpersonalen vädra

tvivel med den psykiatriska specialisten och/eller i personalgruppen men om det inte finns

gehör så tvingas man tiga för att inte äventyra behandlingen.

Vårdperspektivets praktiska fokus på vad de upplever som patientens problem sträcker

sig i vissa fall till öppen konflikt med den medicinska modellen. Informantens exempel rör

vad hon betraktar som feldiagnostisering utifrån att patienten fortsatt vårdas.

K: Spelar det någon roll för dig, eller för er som jobbar med omvårdnaden om det var eller om
de får behålla sin diagnos som ni ser eller?

I: Ja men vi jobbar ju då med omvårdnad och det får man ju göra med alla patienter men vi
pratar ju väldigt mycket om att vi tycker det är förbannat orättvist och förjävligt för patienten att
de fått en fel diagnos för de får inte hjälp i den utsträckning de behöver utanför när vi kanske ser
att den här behöver LSS men läkaren tycker inte, ja, uppfyller inte kraven som vi kan se att den
gör, så då förlorar den här personen, kan ju förlora flera år genom att far ut och in ut och in
(Informant: 23).
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Domen om feldiagnostisering är inte ämnad till den psykiatriska kontexten utan handlar om

vad vårdperspektivet ser som patientens överordnade problem. Eventuellt kan det vara så att

den diagnostiserande specialisten anser att patienten bör vårdas på kliniken medan personalen

i sitt perspektiv anser att LSS stöd är den egentliga behandlingen.

Det finns tillfällen då läkaren diagnostiserar mot den vetenskapliga expertisen i rent

pragmatiska avsikt vilket gynnar vårdpersonal och patient. En mentalskötare med lång

yrkeserfarenhet beskriver hur diagnostisering sker i syfte att tillskansa avdelningen de resurser

som behövs för att behandla patienten i fråga.

I: I mitt huvud, för det första, om man har så många diagnoser [beskrivning] hur i helsike kan
man ha så många diagnoser, så jag var på en överläkare och frågade, det här kan aldrig i helsike
stämma? Jo, Nej, man kan inte ha, max tre, men man kan inte ha sex sju diagnoser det går inte.
Då berättaden hon om man, eftersom den här patienten upptar väldigt mycket vård så sätter man
väldigt många diagnoser för att visa hur multisjuk den här personen är och då får de, då betalt för
varje diagnos. Så att det handlar ju om pengar. Och då menar jag på att det är jättetokigt till den
här personen att ha så här många för att den personen utnyttjar varenda en [av diagnoserna] och
är inne hela tiden (Informant: 23).

Enligt alla formella avseenden är detta en överdiagnostisering och rent medicinskt felaktig.

Den praktiska diagnosen som används är psykiatriskt multisjuk vilket sammanför

vårdperspektivet med läkarens. Diagnosernas symptomklusters samverkan är helt enkelt

meningslöst att gräva i för läkaren eftersom etiologin är så oklar och i sammanhanget inte

fyller någon funktion och därför prioriteras vårdperspektivet för att den formella diagnostiken

används till att tillskansa resurser som krävs.

På senare år har också försök att med diagnostikens logik och form kategorisera och

ordinera omvårdnad införts.

I: Vi håller på med omvårdnadsdiagnoser på jobbet. Motiverat med att ge våra
omvårdnadsplaner mer seriositet. Gissar att, att planen är att höja omvårdnadens status för vi ska
också diagnostisera. Det heter NANDA och ska vara som DSM fast omvårdnad (Informant: 20).

NANDA är ett system som utformats efter DSM och har som syfte att en omvårdnadsdiagnos

ska ställas och sedan förskrivs behandlingen till patienten.

A nursing diagnosis is defined as a clinical judgment about individual, family or community
responses to actual or potential health problems or life processes which provide the basis for
selection of nursing interventions to achieve outcomes for which the nurse has accountability
(NANDA n.d.).

Informanten är kritisk till att det diagnostiska systemet exporteras till nya områden eftersom

diagnoser begränsar synen på patienten på ett vis som går emot vårdperspektivets fokus på

vad informanten anser omvårdnad ska vara. Informanten återkommer efter intervjuen och
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berättar om hur hon ur sitt vårdperspektiv ser NANDA som ett sätt att inom

vårdorganisationen förskjuta över ett formellt ansvar på sjuksköterskor och på så vis har

klinikledningen ryggen fri ifall brister i vården uppmärksammas (Informant: 20).

5.1.3. Godtycklig diagnostisering

Diagnostiseringen upplevs av vårdpersonalen innehålla mått av trender och godtycke som

tydligt påverkar synen på diagnostiken eftersom välunderbyggda och sakligt framställda

psykiatriska diagnoser staplas med spekulationer och frågor som förvandlas till sanningar i

journalsystemet. Psykiatrisk diagnostik uppfattas därför som meningslöst i vissa lägen

eftersom det i vårdpersonalens perspektiv är omöjligt att bedöma vetenskaplig kvalitet.

Orsakerna till det upplevda godtycket är många, ett exempel är en ovilja hos de psykiatriska

specialisterna att träda in i en kollegas område.

I: Ja, definitivt, problemet med det är vilken överläkare man har för allt generellt sett är
överläkarna mäktigare än dem i slutenvården och man sätter sig, man vill inte hamna i konflikt
med den kollegan och liksom den kanske är expert på sitt område, så jag har ofta hört överläkare
säga att, nej jag håller inte med om diagnosen men det är ingen idé att sätta dig upp mot den eller
den. Och det är ju egentligen ganska illa (Informant: 26).

En mentalskötare inom psykiatrin med lång erfarenhet från den somatiska vården beskriver

hur hon uppfattar att inaktuell diagnostik lever kvar som sanningar.

I: […] det är ju också så att diagnoser ändras, du kan ha någon gammal slentriandiagnos som
någon [läkare] bara hittat på lite så där…

K: [!?]

I: jo men på riktigt [svarar min förvåning] är det ju lite så och sen har den ju hängt med i dina
papper och sen börjar man ju titta på och att det här stämmer ju inte, det här är ju något som är
tokigt med (Informant: 23).

Det framgår att vårdperspektivet i stor utsträckning bygger på kunskapen om diagnostikens

informella processer vilket gör att informanterna i allt större utsträckning förlitar sig på sina

lekmannabedömningar av symptom. Trots att informanten upptäcker ett fel i diagnostiken är

oviljan att ändra påtaglig. Dessutom är den formella kliniska diagnostiken inget

vårdpersonalen kan påverka. Ett annat exempel som underminerar den psykiatriska

vetenskapligheten är vårdpersonalens praktiska kunskap om trender i diagnostiken.

I: Man har märkt, diagnoser har det gått lite mode i, det här för några år sen var det ADHD, alla
skulle ha det. Nu är det ju väldigt mycket instabil personlighetsstörning har de [läkarna] liksom
upptäckt, så det går i vågor. Jag vet inte om det är läkarna som blir påverkade av alla dom här
konferenserna de åker på, eller hur det är, där har man märkt vågor i läkemedel.
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K: Ser ni på avdelningen skillnad i mängden diagnostisering vad som är, är liksom trendig just
nu?

I: Ja, det görs, det syns.

K: Vad kul, eller kul? Vad hemskt?

I: Ja det märks, vad det är för något ute i media, vad vill läkemedelsföretagen lyfta fram för
medicin (Informant: 2).

Medvetenheten om trenderna och influenser lägger grunden för synen på diagnostiken och

präglas av en resignation och tydlig ambition att inte förknippas med den medicinska

modellen vilket framgår av kunskapen om vilka mediciner som lyfts fram.

Godtycket i diagnostiken innebär att patienten inte heller vet om att de diagnostiserats

eller vad som är skrivet i journalen. En informant berättar från sin tid inom

ambulanssjukvården hur det kunde uppstå situationer när patienten inte var informerad om

vad som skrivits i journalen.

I: Patienter som möttes i akutsomatiken fick första gången reda på att de hade psykiatriska
diagnoser skrivna i sina journaler blev förvånade och arga, kände inte alls igen sig (Informant:
8).

Eftersom diagnoserna uppfattas som dåligt förankrade hos patienten uppstår tvivel mot

diagnosens egentliga syfte. Eftersom patienten inte känner till sin psykiatriska diagnostik så

kan ingen meningsfull medicinering eller behandling med patientens samtycke praktiseras.

Journalsystemets betydelse för förmedling av informell kunskap har uppmärksammats av

Erving Goffman på ett sätt som vittnar om journalanteckningarnas betydelse för att formulera

mänskliga egenskaper som psykiatriska symptom.

Jag tror att större delen av den information som samlats i journalen är helt sann, men det tycks
också vara sant att nästan vilken människas levnadsförlopp som helst skulle erbjuda tillräckligt
många nedsättande fakta för att underbygga journalens motivering för intagning (Goffman
1973:114).

Goffman menar att det i alla människors biografi finns händelser som skrivna i en journal

skulle kunna motivera inläggning understryker allvaret i godtycket runt diagnostiken.

Uppfattningen och kunskapen om detta godtycke är en viktig del av vårdperspektivets

uppfattning om diagnostiken eftersom det möjliggör för informanterna att prioritera sina egna

uppfattningar om diagnoser och på så vis anpassa diagnoser till att praktiskt gynna patienten i

vad informanterna ser som en hälsofrämjande kapacitet.
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5.1.4. Allmänhetens föreställningar och behov av diagnoser

Allmänhetens föreställningar av sjuklighet och symptomatisering är en central del av

vårdperspektivet eftersom informanterna inte är del av den formella kliniska diagnostiserande

kapaciteten. Det betyder att informanterna hänvisas till att spekulerar om vilka egenskaper

som symptomatiserande i relation till patienternas värld.

Diagnosens användning i syfte att bland annat söka hjälp och stöd hos socialtjänsten är

därför ett problem som innebär att vårdperspektivet hamnar i konflikt med bland andra

socialtjänsten som utifrån sin lekmannaförutsättning efterfrågar vissa typer av diagnoser som

är meningsfulla i deras kontext.

I: Äh det är ju så här att från soc[ialens] sida vill man ju helst att alla skulle ha ADHD, och jag
har ju tänkt, för speciellt, för jag får ofta tjejer som jag vurmar om som jag [jobbat] med och som
jag tar lite extra hand om. Och jag vet flera tjejer som definitivt inte har någon
bokstavskombination som ändå socialen är på och, om det inte är det här och du borde ju
utredas och hej och hå… vad fan ska de utredas för? [tyst] Det finns inte något att utreda: ja det
finns saker att utreda men inte när det gäller att visa åt det hållet, då finns det andra saker
liksom… men det är väldigt… att ha en bokstavskombination (Informant: 10).

Vad som framgår är att det finns en tydlig influens från allmänna föreställningar vilka bärs av

lekmän inom socialtjänsten.

Men frågan om symptomatiseringen är inte bara på bas av ett yttre tryck utan handlar

lika mycket om allmänna subjektiva föreställning om sjuklighet.

K: Men om det efterfrågas av patienten en diagnos, man vill ha ett förklaringsvärde, vet
patienten då någonstans mer om diagnosen än om sina egna symptom?

I: Jag tror att den vet om sina egna symptom, men den vet också att då finns det möjlighet att få
en helt annan hjälp… skulle man få den här hjälpen som samhället kan ge eller utifrån så kanske
man inte skulle behöva diagnosen. Och sen kan det ju vara viktigt att förstå att, ja men så här är
det, nu förstår jag varför jag gjorde si eller så under hela tiden, jag tror det kan vara viktigt att få
en diagnos ibland, men sen är de ju de som inte vill ha en diagnos… Men ibland kan man ju säga
så här: Jag undrar vad jag skulle få för diagnos? Det kan man ju undra (Informant: 9).

Informantens diskussion visar att lekmannaföreställningar innebär stora mått av gissningslek i

diagnostiken där just patientens behov av att få diagnosen är minst lika viktig som den

psykiatriska vetenskapens kliniska diagnostik.

Vad som också visar sig är att den psykiatriska diagnosens sociala funktionen i relation

till allmänna föreställningar har en central betydelse för hela diagnostiken.

I: Ja men det är ju klart, det är ju… ja… [tyst] det är… det beror på inom vilken… vilken
patientgrupp tror jag för jag tror att… det finns de som absolut inte vill ha en diagnos speciellt
mycket psykiatrisk som ser det som något extremt negativt och skamligt och något som inte alls
är accepterat jag tror att många överhuvudtaget i samhället. Om någon säger att dom, inte fan vet
jag… ja… [tyst] deprimerad kanske men med liksom med bipolär nu, jag tror folk blir så hära:
Gud fan du är ju psykiskt sjuk. Jag tror att folk i allmänhet att det är så hära, inte kul men många
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är inte alls att det är speciellt kul, men jag har… kärlkramp… men asså förstår du, det finns en
helt annan laddning det blir så ängsligt liksom att prata om psykiatriska diagnoser (Informant:
5).

Stigmat som informanten beskriver kommer av att den psykiatriska ohälsan förknippas med

en psykisk sjukdom. Skillnaden mellan depression och diagnosen bipolär utgörs av att den

senare i allmänna föreställningar förknippas med den stigmatiserade psykiska sjukdomen.

Eftersom vårdpersonalen saknar den psykiatriska specialvetenskapens utbildning och

diagnostiserande kapacitet så formas synen på diagnostiken av en lekmannaföreställning med

grund i samhälleliga föreställningar tillsammans med vårdorganisationens ramar och kultur.

Det betyder att kontakten med patienten och dennes praktiska användning av diagnosen är

strukturen som styr vårdpersonalens syn på diagnostiken.

5.2. Diagnosens funktion

Följande teman har gemensamt att de visar hur informanterna ser på diagnostikens funktion,

dess sociala och subjektiva praktik från samhälleliga kontexter till personligt

identitetsskapande, kulturellt kapital och diagnosens materiella värde när patienterna använder

diagnoser för att söka stöd från offentliga organisationer. Det som binder samman

informanternas resonemang är att diagnosernas funktion är kontextuell, dess innebörd är

relativ till sina sammanhang och sin praktik utanför den psykiatriska behandlande kontexten.

Det betyder också att psykiatriska diagnoser skapar sin egen mening och betydelse genom sin

sociala praktik.

5.2.1. Diagnosens relativa sjukdomsvinst

För informanterna är det centrala för patienterna att diagnoserna upplevs ha en funktionalitet.

Det är främst denna funktion vårdperspektivet ser som gynnsam diagnostik. Enligt

informanterna efterfrågas psykiatriska diagnoser utifrån en ambition att göra dessa till en

social, kulturell eller medicinsk tillgång, men vad som framkommer är att dessa

sjukdomsvinster innehåller risker genom att i vårdperspektivet ses som skadliga för patienten.

Inom etnologi och den medicinska antropologin har man studerat hur människor reagerar på

diagnostisering som identitetsprojekt, bland annat har självhjälpsforum för

självskadesymptom studerats som del av ett identitetsskapande (Johansson 2011). I linje med

det framgår med vårdpersonalens perspektiv att det finns en efterfrågan på diagnoser som för

behandlingen är kontraproduktiv. En efterfrågan på diagnoser vilken bygger på att patienten

antar sig se en sjukdomsvinst i vissa diagnoser. En sjuksköterska i hemsjukvården med

tidigare erfarenhet som behandlingsassistent:
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I: Men sen visst, pratar man om det finns de som vill ha diagnosen som jag sa tidigare vill ha alla
diagnoser man kan få för det ger den här sjukdomsvinsten som man är ute efter
uppmärksamheten (Informant: 5).

Ett vårdbiträde inom hemtjänsten beskriver liknande motiv bakom hur hon upplever

sjukdomsvinsten som en fråga om att slippa ansvar.

I: [tyst] så där finns ju den delen också att man tar över ett ansvar från någon som har en diagnos
för att de har det… när man egentligen kanske skulle behöva göra det (Informant: 21).

Vad som hänvisas till är en yrkesutövning med anslutning till diagnosen där informanten

menar att vårdpersonalen utför fler uppgifter som egentligen bör ligger på patienten.

Efterfrågan bygger på att det faktiskt går att bli diagnostiserad per efterfrågan. En aktiv

patient har inom ramarna för diagnostiken också möjlighet att anpassa och utnyttja diagnosen

till sina syften. ADHD och borderline (affektiv personlighetsstörning) återkommer i

materialet som två diagnoser där patienten enligt vårdperspektivet söker diagnostisering av

andra orsaker än behandling.

I: Sen är det så vanligt tycker jag med folk, dom kan ju ha släng av allt möjligt, så jag tycker väl
läkarna är lite, diagnostiseringsglada. Och en del patienter tar det ju som att det är kört. Det är ju,
självskadarna framför allt, vanligaste, jag är som jag är. Många har ju ganska konstig identitet,
de har levt hela tonårstiden på typ 15 behandlingshem (Informant: 3).

Informanten menar att ”självskadarna” givit upp ambitionen att bli relativt sett normal, alltså

frisk. Istället har de genom sin diagnos skapat en identitet baserad på själva vården och

diagnosen genom vilken de ser sig själv genom symptomatiseringen. Erving Goffman ger ett

exempel på vad som kan ses som ett sådant kulturellt kapital med stigmasymboler, ärrade

handleder som vittnar om självmordsförsök (Goffman 1990(1963):59-61). Diagnoserna

ADHD och affektiv personlighetsstörning betraktas därför inte bara som baserade på ohälsa

utan också som identitet till skillnad från biologisk psykiatrisk sjukdom som t.ex. schizofreni.

Det understryks av att det sedan några år tillbaka finns en självlitterär genre med kvinnliga

författare representerad av i första hand Berny Pålssons böcker Vingklippt ängel (Pålsson

2004) och uppföljaren Känn pulsen slå (Pålsson 2008) samt dokumentären Berny Blue på K-

special i SVT (Yu 2008). Potentiella problem med destruktiva självbilder som del av ett

diagnostiskt kulturellt kapital ligger i öppen dager när man ser på

symptomatiseringsprocessen genom hur Ian Hacking menar att de apatiska flyktingbarnen

internaliserar diagnostiseringen till livshotande tillstånd.

I vissa sammanhang kan man prata om subjektiva och relativa sjukdomsvinster för

patienten. Ordet sjukdomsvinst har en negativ klang och innebär att en person genom
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sjukdomen vinner fördelar. Men sjukdomsvinsten är inte per definition positiv för patienten.

En upplevd sjukdomsvinst kan också innebära allvarliga medicinska konsekvenser.

I: Ja, vissa säger att ja men det är ju vad jag misstänkt hela tiden vissa säger det att jag inte tror
det här… det är så det är så olika, det är blandat, det är blandkompott. Om det inte är så här
riktigt klockrent, om man gör ett formulär på en anorektiker som är smal som en pinne, det är ju
klockrent, de kan ju aldrig säga, nej det har jag ju inte, men äh… nej men vissa godtar det, vissa
utnyttjar det och säger det att jag kan göra som jag vill för jag har ju den här diagnosen och vissa
försöker ju lära sig leva med den, så det finns hela spektret (Informant: 23).

Anorektikerns relativa sjukdomsvinst finns i självsvälten vilken innebär en livsfara och därför

är ambitionen att bli diagnostiserad i sig sjuklig oavsett diagnosens etiologi. Det finns en logik

vilken överbrygger paradoxen som säger att den som vill bli diagnostiserad per definition

måste vara sjuk. Detta antagande bygger på den relativa sjukdomsvinsten i vilken det är

diagnosens praktik genom vilken den blir meningsfull.

5.2.2. Diagnosen som meningsfull i sig själv

I materialet framkommer hur diagnoser upplevs som meningsfulla i sig själva, utanför den

psykiatriska kontexten och genererar sina egna kontexter. Det betyder att diagnosen har

användningsområden som inte är relaterad till psykisk ohälsa. En informant beskriver hur hon

uppfattar att diagnostiseringen i sig är utformad för att avslutas med en diagnos snarare än

behandlingen. I detta fall var just diagnosen i sig det som skänkte mening.

I: Så att det där är ingen diagnos som hon har fått på det, det var bara mest skönt, så det är säkert
flesta som har gjort det där och så är det så här att folk får [en diagnos] för att det är ett avslut.

K: Jaha, du tänker så ja, ja… just det… så att det. Ja. Så att samtalen eller mötet med äh…
vetenskapen och avslutas med en diagnostisering?

I: Ja (Informant: 18).

Informanten menar att själva diagnostiseringen är konstruerad för att resultera i en diagnos, att

diagnostikens hela syfte att producera diagnoser är viktigare än dess praktik. Diagnosens

egentliga värde är därför inte för patienten utan istället är den meningsfull för själva

diagnostiserande processen.

En yngre informant berättar hur det från anhöriga finns liknande sug efter den förklaring

som finns i en viss psykiatrisk diagnos.

I: Hm… och för patientens anhörig framför allt, men kanske inte i alla fall men jag tycker ändå
ganska många som fått diagnoser som tycker det var ganska skönt när diagnosen har ett
förklaringsvärde […]. Men ja, jag håller med om det du säger plus det i vissa fall kan det fylla en
funktion för patienten också och för anhöriga också liksom… äh… (Informant: 22)
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Med andra ord ligger trycket via patienten indirekt på vården att förse de anhöriga med

förklaringar. Det är alltså inte i första hand patientens upplevelser av psykisk ohälsa eller

behandling som föranleder diagnostiseringen. Kravet på patienten som handlande subjekt bli

samtidigt extra stort, från att söka upp och genomgå diagnostiseringen till att göra diagnosen

meningsfull för sina anhöriga.

En informant berättar om hur hon upplever att vårdkategorier är delade vetenskapligt på

ett sätt som gör att ”rätt” diagnos är helt avgörande och inte i första hand patientens problem.

Olika demensdiagnoser är listande i DSM-V som Neurocognitive Disorders men informanten

upplever att diagnoser i sammanhanget inte gagnar patienten i vårdperspektivet.

K: Just demenser och psykiatriska diagnoser är ju, hur vanligt är det att det samverkar, är det i,
eller…

I: det kan ju vara väldigt problematiskt med dementa kommer ju ofta, visst men, det finns ju
väldigt många dementa som blir aggressiva och vägrar allting. De kanske egentligen ska in på
äldrepsyk, det är ju svårt att göra någonting. Man måste ju alltid ha med anhöriga och det är inte
alltid man har det.

K: Skulle det underlätta då att psykdiagnostisera, diagnostiskt?

I: Ja… absolut… ibland blir det lite, att det blir ett mellanting, alltså att ingen vill göra någonting
(Informant: 5).

Det diagnostiserande systemet gör diagnosen meningsfull utan att patientens ohälsa vägs in

vilket informanten utifrån sitt perspektiv upplever som besvärligt.

En informant berättar om hur hon ser till psykiatrins historia i förhållande till en ökande

efterfrågan på diagnoser och debatterna runt DSM.

I: Alltså jag tror att en viktig förklaring är att de blivit mer… äh… attraktiva när de gått från att
vara sociala till att biologiska, idag är det en lättnad för många att det är biologiskt, att det är
ADHD att det är inte för att jag är kylskåpsmamma så har jag… inte varit en dålig mamma
(Informant: 22).

De två strömmarna som informanten hänvisar till är dels den psykoanalytiska teorin som

lägger ansvar på mamman men modern neuropsykiatrisk diagnostik friskriver tidigare

skuldbelagda mödrar. En manlig boendeassistent som bland annat arbetar med diagnoser

inom autismspektrumfältet berättar att det också är en fråga om att autism är ett permanent

tillstånd.

I: Nä, inte så att man säger att man kan bota, men det ser som att, det talas som något
biologiskt… eller förvärvat i tidig ålder, jag tror det är så här kriterierna för att få diagnosen.
Tidigare var det, trodde man ju att det var uppfostran, morsorna som var känslokalla (Informant:
25).
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Att förstå föräldrars efterfrågan på psykiatrisk diagnostik kan därför ses som en ambition att

känna sig som goda föräldrar utan skuld. Teorin om kylskåpsmamman är idag betraktad som

nonsens inom gängse psykiatrisk forskning. Trots detta visar Sophie Robert i en

dokumentärfilm från 2012, genom 30 intervjuer med diagnostiserande professioner inom

pediatrik och psykoanalys att kylskåpsmamman och skuldfrågan i Frankrike fortsatt utövar

stort inflytande (Robert 2012). Tre av de medverkande har i efterhand stämt Robert i

förhoppning att filmen ska förbjudas (Jolly och Novak 2012). Det finns därför god anledning

att studera psykiatrisk diagnostik som en fråga om skuld eftersom den i första hand är knuten

till det diagnostiserande systemet och inte till symptomen eller den subjektiva ohälsan.

I Sverige företräds en psykoanalytisk teori av bland andra psykiatrikern och

psykoanalytikern Björn Salomonsson som forskar under antagandet att det är mammans

emotionella relation till barnet som är orsaken till autismen, ”[…] analysbehandlingen mest

tycktes hjälpa de mammor som anade sin roll i problemen, liksom de barn som var kliniskt

påverkade av relationsproblemen.” (Salomonsson 2011). Salomonsson utgår från att pappans

relation inte spelar någon roll för spädbarnet, det är moderns ansvar och däri ligger skulden

(vilket gör diagnostiken ofrånkomligt knuten till en fråga om genus). Moderskap och skuld

blir som tydligast när en barnmorska berättar hur levande frågan är idag genom en samverkan

mellan psykiatrisk diagnostik och faktorer som normalt placerar patienten i en underordnad

ställning i samhället.

I: Men det är mycket det här att får mammorna mår dåligt för att de äter sin antidepressiva,
hemska människor som ska amma att man lägger mycket skuld på dem istället för att man
diskuterar och får en färdig plan, för det är inte frågor som de ska fundera på precis när de fått ett
barn, för det är inget vi kan något om, för hur de ska göra med just den här medicinen, där anser
jag att patient gruppen ska få ett bättre stöd rent allmänt sen innan. Det är väl det som jag kan
komma i kontakt med sen innan, hur ska jag göra nu med medicinerna, nu har jaha hållit upp,
kan jag börja med dem nu, de som ätit under graviditeten, ska de kunna amma, så kan vissa ge
dem onödigt dåligt samvete när de ska amma men det är mycket mindre [hör inte] det är något vi
skulle behöva mer kunskap om (Informant: 8).

Informantens syn på medicinering präglas tydligt av sin syn på patientens roll som mamma i

första hand och ur det kommer kritiken mot vad hon uppfattar som skuldbeläggande. Det är

ett tydligt lekmannaperspektiv att fokusera på just skulden som ett problem för patienten

framför medicineringen som hon inte tar ställning till. Diagnosens värde för anhöriga baseras

till sin helhet på det diagnostiserande systemet eftersom det inte finns någon psykiatriskt

funktionell behandling. Diagnosen får därför sin betydelse hur den används med koppling till

känslor i en kontext som närmast kan beskrivas som moderskap.
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5.2.3. Byråkratiska diagnoser

Ur vårdperspektivet framgår att de psykiatriska diagnoserna fyller viktiga materiella

funktioner för patienterna i deras relationer till byråkratiska instanser. Vårdperspektivets

praktiska fokus med närhet till patienten ser därför diagnostiken som meningsfull genom att

dessa resurser som kommer i anslutning till diagnoser är en form av behandling som de anser

lika viktig som medicinering. Andra exempel är frågor om sjukskrivningar och kontakt med

försäkringskassan visar hur viktigt det är med rätt diagnos för att få önskat stöd.

K: Om jag gissar, och det här kan kanske ha med ditt jobb som barnmorska att göra, kan det vara
så att diagnosen om man ska ha resurser från kommun, försäkringskassa, sjukskrivningarna…

I: Jaa, Självklart [sagt med eftertryck]. Diagnoserna i sig är en, att ha en diagnos har ju ett värde,
det är ju något som man ska vara jätte, jätte försiktig med diagnossättande men det kan ju också
vara som det måste för att man ska kunna få resurser. Äh, så det, det är ju både positivt och
negativt, det kan vara stigmatiserande, mena att det kan vara resursmässigt, självklart, äh…

K: Så diagnoser…

I: Så jag kan förstå tankar med att och vikten av att personen får en diagnos för att de ska kunna
få den hjälp som de borde ha rätt till även om du skulle ha en diagnos. För oavsett om de har en
diagnos eller inte så har de ju samma problematik och det borde egentligen vara problematiken
som leder till att de får den hjälp de behöver, men så är det inte (Informant: 1).

Synen på diagnosernas praktiska funktion i relation till byråkratier är representativ för

vårdperspektivet eftersom informanten menar att patientens behov inte tillgodoses av

diagnoser eller att patienter kan ha diagnoser som inte erbjuder hjälp från byråkratierna.

Därför återkommer frågor om LSS-stöd i diskussioner eftersom det handlar om

biståndstimmar vilket inte är medicinskt kvalificerad hjälp utan ett stöd i vardagen.

I: Ja sådär, inte så att det berör, om de får den hjälpen… det kan ju vara någon som har rätt till
LSS men är det så att de inte fått rätt diagnos får de ju inte rätt till rätt hjälp och då står de ju
utan, så då ligger det i personens intresse i den anledningen för att få rätt redskap att kunna
fungera i livet så att säga… […] (Informant: 9).

Informanten menar i sin kritik mot byråkratierna att patienter försöker skaffa sig diagnoser

som erbjuder de önskade resurser. Diagnosens medicinska korrekthet är därför i

sammanhanget irrelevant. Det handlar till stor utsträckning om den byråkratiska kontextens

uppfattning om diagnosers handikappande egenskaper.

I: Ja, det gör det verkligen att de diagnoser de kan mer om får de lättare igenom, det är lättare att
få igen något hos försäkringskassan med diagnosen schizofreni det brukar inte vara så mycket
snack om sjukdom, man vet att det är väldigt handikappande. Men däremot, borderline vadå?
Men han har ju klarat sig hittills oh det är ju klart att är du inlagd på LPT i 8 månader för en
akut psykos, då säger försäkringskassan inte så mycket, men är du inlagd för självskadebeteende
har du mycket mindre chans (Informant: 26).
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Diagnostiken glider mellan den medicinska logiken och läkarens avgörande medan

vårdpersonalen i första hand har ett praktiskt förhållningssätt medan de olika byråkratiska

instansernas bedömning, vars hantering av diagnostisk information ofta är okänd.

Informanterna upplever därför att det finns en byråkratisk lekmannalogik som påverkar

diagnostiken.

5.3. Diagnosrelaterade problem och konflikter

Följande teman har sitt ursprung i diagnosen som problemformulering genom sin sociala

praktik. Exemplen som informanterna ger har också det gemensamt att de handlar om öppna

konflikter mellan människor med olika syn på diagnoser och diagnostiserade patienter. Men

också hur diagnoser påverkar och påverkas av dessa konflikter. För vårdperspektivet är

problemformulering central då den inte bara påverkar patienten i praktisk mening utan även

informanternas arbetsmiljö, syn på diagnostiken och diagnostikens sociala praktik. Vad som

också framkommer är att vårdperspektivets grundläggande förståelse av diagnoser och dess

sociala praktik är del av en i samhället förankrad lekmannaföreställning som påverkar och

påverkas av diagnostiken genom en logik baserad på hur en överordnad part symptomatiserar

mänskliga egenskaper på ett för dem meningsfullt vis.

5.3.1. Obehag inför diagnostiserade patienter

Vårdperspektivet visar sig i materialet vara präglad av psykiatriska diagnoser som symboler

för problem och obehag ofta förknippade med våld men som det framgår har andra orsaker.

Följande redogörelse är målande för hur många informanter uppfattar att diagnostiserade

patienter behandlas.

I: jag tycker de[somatisk personal] är väldigt skraja för [psykiatriska] diagnoser, som sagt
alltså… som det här när man måste sitta på en somatisk avdelning och vara skugga åt någon
patient. Asså det är… nähä dom… ja vet inte om det är okunskap eller fördomar men dom är
väldigt dåligt insatt för att vara vårdpersonal, liksom… väldigt rädda för våld… att nu har vi en
psykpatient inne nu river dom hela avdelningen så kanske det är en anorektisk tjej som typ, inte
kan resa sig ur sängen för då dör hon… alltså… dom, dom är väldigt, ja, dom… dom gillar inte
våra patienter, det är… min generalla och väldigt rädda att de ska vara aggressiva och jag tycker
att det där är helt tvärt om alltså, är det någon… det är ju många som är ilsk på somatiska
avdelningarna också, det är ju inte friktionsfritt. Just det här liksom att dagsformen liksom. Har
du schiz[ofreni] så är det ju inte så att du hör och ser saker hela tiden du är ju olika sjuk, en
bipolär i mellanläge är ju som vem som helst, så jag tror det är nog, det är väl okunskap helt
enkelt (Informant: 3).

I materialet är det tydligt hur informanter med erfarenhet från arbete inom både psykiatrin och

somatiken ger en entydig bild om hur en psykiatrisk diagnos signalerar problem som
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associeras med våld och väcker obehag. Det finns en växelverkan som spelar på allmänna och

medialt speglade problem med psykiatriska diagnoser som återfinns i hela vårdapparaten.

Det finns en medvetenhet om diagnosens obehag även hos de informanter som

understryker att psykiatriskt diagnostiserade patienter inte är farligare än andra. En

sjuksköterska som arbetar i hemsjukvården med tidigare erfarenhet som behandlingsassistent

inom psykiatrin förklarar hur det tar sig uttryck.

K: Känner ni till att de har psykiatriska diagnoser, påverkar det att ni, hur ni ser på…

I: Inte jag tror jag, man hör, för det är många, det är jättemånga inom… äh, ja alltså, som
undersköterskor som är lite, de kan vara rädda och de vill inte gå dit, de tycker det är obehagligt,
det är många som inte har erfarenhet av psykiatrin som är jävligt rädd för, att få kontakt med de
här personerna, alltså det ä obehagligt liksom?

K: Hur går snacket då?

I: De är farliga, man ska passa sig, man inte vända ryggen till, lite sådär liksom, man märker att
folk är väldigt rädda (Informant: 5).

Ett liknande resonemang kommer från en barnmorska med erfarenhet från arbete inom

psykiatrin.

I: Jag arbetade extra förut på [somatisk arbetsplats], och då vet jag att det var några år sen, och
där upplevde jag att det fanns några undersköterskor och barnmorskor som var rädda för den
psykiatriska diagnosen, rädda för patienten. Det kunde vara patienter särskilt de som var lite
utåtagerande, som kunde var aggressiva men det var ju inte så vanligt, utan oftast var det som
hade panikångest som kanske skrek och inte, inte var liksom aggressiv på något sätt men lät
väldigt mycket, var förtvivlade och skrek väldigt mycket. Där vet jag från personalrummet att
barnmorskor och undersköterskor som inte ville ha dom patienterna. Äh, på rädsla och att det
känns som att det bottnade i en kunskapsbrist, en stor kunskapslucka, det är det enda jag kan
tänka mig. För att annars skulle man ju veta att det inte är farligt på något sätt, att personerna
[personalen] men den kompetensen inte fanns. Åh generellt sätt sen var det några fantastiska
barnmorskor och undersköterskor som inte alls var obekväma med det, men de flesta var det, de
ville inte ta hand om dom den här patienten som hade panikångest och skrek ut sin ångest. Jaha
så tycker jag inte det behöver vara på [arbetsplats], då får ju dom här patienterna sämre vård. Äh,
så det… jaha (Informant:1).

Det framgår genom intervjuerna paradoxalt nog att de våldsamma tillbuden inte är orsaken till

obehaget. Istället framträder hur viktigt mediabilden är för den kontext där obehaget är den

centrala egenskapen om förmedlas.

En orsak till obehaget visar sig vara ett journalistperspektiv med sin logik och

lekmannatolkningar vilket påverkar diagnostikens funktion i vården och tvingar in

diagnostiken i en medial kontext.

I: ja det är ju lite upphaussat, absolut, det är som att media tror att psykpatienterna är farliga, alla
är farliga och äh, aspbergare är jättefarliga. Vilket de inte är, naturligtvis inte… äh… äh… sen så
står det ju mycket i tidningarna om att det är någon som har begått ett brott, tagit livet utav
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någon och den här personen har sökt till psykiatrin men inte fått någon hjälp, och vi har ju också
haft sådana fall, de har ju fått hjälp, de har varit inlagda och sen är det så här att de dyker inte
upp till eftervården, eftervården dyker de inte upp på och men kan inte sätta LPT [Lagen om
Psykiatrisk Tvångsvård] på, så det där är ju… alltså, det är ju så svårt med massor av media
sätter press, alltså, äh… massmedia kan ju sätta en diagnos innan läkarna sätter en diagnos, när
journalister gör det… (Informant: 13)

En företagssköterska med lång arbetslivserfarenhet från vården instämmer med att berätta hur

mediabilden och en allmän okunskap om psykiatrisk vård sitter samman med synen på

psykiatriska diagnoser som synonyma med obehag.

I: Alltså, det man hör och det som skrivs om i tidningarna det är det ju det här med att, där… det
är väldigt många som mår dåligt, alltså som mår psykiskt dåligt som inte psykiatrin klarar av att
ta hand om… och… äh [tyst] sådana som går ner sig i hemmet, isolerar sig och det blir misär,
dom slutar medicinera socialpsykiatrin tar inte, orkar inte, kommer inte in… och så då
(Informant: 11).

Isoleringen utgör resultatet av faktiska arbetsmiljöregleringar och är formella ramar vilka

formar vårdperspektivet och som beskrivs utgöra hinder för personalen att ta sig in till

patienten. Det handlar dels om arbetsmiljön men också om juridiska problem som gör att

personalen inte kan bryta en destruktiv spiral. Det visar hur diagnostiserande patienter

uppfattas som problematiska utan att själva patienten har med problemet att göra.

5.3.2. Psykiatrisk diagnostik i konflikten mellan somatik och psykiatri

Inom sjukhuskulturen finns en miljö präglad av konflikt mellan psykiatrisk och somatisk vård

som tydligt påverkar och påverkas av vårdperspektivet och skapar kontexter där diagnosen

används. De psykiatriskt diagnostiserade patienter som söker vård har blivit en bricka i spelet

mellan klinikgrenarna och upplevs av vårdpersonal inom bägge grenar som ämnet för

konflikten.

K: […] många har ju prata om konflikten mellan psykiatrin och somatiken, du med din
psykiatrierfarenhet, är det något du har märkt?

I: Ja det har jag, framförallt när jag jobbade inom psykiatrin, som vi upplevde det att psykiatrisk
diagnos, en patient som har en psykiatrisk diagnos blir hänvisade till oss… det tycker jag det blir
och… när vi väl kommer dit för att träffa patienten så är det i våra ögon inget akutpsykiatriskt
som behöver åtgärdas där och då, patienternas initialtillstånd så tänker man att det är något som
måste fixas nu…

K: Vad tror du det beror på, vad kan orsaken till det?

I: Jag tror det kan bero på att psykiatrin är en väldigt liten del i utbilningen och undanskuffad
disciplin… och det finns en osäkerhet hos personal…

K: Ja…



60

I: Jag vet inte hur det är, nu har jag ju jobbat så länge i psykiatrin men ibland får jag känslan av
att psykiatri är lite stigmatiserande även i sjukvården (Informant: 6).

Det är flera saker som informanten pekar på, bland annat diagnosens plats i utbildningen

vilket hon menar tar sig uttryck i det praktiska arbetet när patientens psykiatriska symptom

genom diagnostiken överskattas inom somatiken.

En informant som aldrig arbetat inom psykiatrin ger den somatiska sidan av saken och

hur denna konflikt var ett återkommande inslag i akutsjukvården.

I: Det diskuterade vi dagligen, men även de som kom till oss från psyk, hur är det möjligt att ni
kan släppa den här personen, men det upplevdes också att de satt med händerna bakbinda, men
det är så att jag upplever så (Informant: 8).

En mentalskötare som själv inte intresserar sig för diagnostik bekräftar bilden genom hur han

upplever att man inom somatiken fokuserar på diagnoserna.

I: Dom som verkligen hakar upp sig på diagnoser är somatiska personal. Om man har någon som
till exempel blir opererade som har LPT så måste man sitta barnvakt hela tiden då (Informant:3).

Den psykiatriska personalen som ser till patientens symptom bedömer inte dess medicinska

sjuklighet och är därför frustrerad över att man inom somatiken överskattar diagnostiserade

patienters symptom genom att beställa extravak. En informant som skickat flertalet patienter

från psykiatrin till somatiken återger ett exempel på hur hon uppfattar att man inom den

somatiska akutsjukvården inte har kunskapen om varför patienterna kommer till somatiken på

det vis de gör. Detta upplevs från somatiken som empatilöst och därför oetiskt.

I: Det märkte man ju många gånger när man hade de här självskadetjejerna som hade skurit sig,
så skickade man upp dem hårt och kallt för att de behövde sy, vi körde med att de fick sitt
ensamma, eller om de hade personal så körde man ju upp så fick de gå upp själva, de på akuten
tyckte ju att de va riktiga idioter, de tyckte ju att vi var riktiga idioter, de var ju väldigt
annorlunda. Jag vet inte hur det är idag, jag tror det ökat jävligt mycket så det är nog less på de
här personerna. Vi hade, vi hade alltså patienter som skar sig, du vet de opererade så många
gånger så till slut fick de inte ens, så till sist fick de inte opereras för det var liksom ingen idé,
det fanns inget värde för de skulle ändå göra om det så fort gipset var borta liksom (Informant:
5).

Från somatikens sida finns ett tvivel på patientens upplevelse av sjukdomen som har sin grund

i den psykiatriska diagnosen. Patienterna med psykiatrijournal hänvisades till psykiatrin trots

att vederbörande söker för somatiska problem.

Konflikten mellan klinikgrenar har många beståndsdelar. Bland annat finns en

statusskillnad där psykiatrin är underordnad den somatiska vården (Björkman, Angelman och

Jönsson 2008; Dixon et al. 2008). Det finns flera problem med denna uppdelning, bland annat

har det visat sig att psykiskt sjuka har en sämre allmänhälsa (Muir-Cochrane 2006) och att
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psykisk ohälsa är en predisposition till somatisk ohälsa (Ottosson 2003) vilket brukar

refereras till som samsjuklighet. Det betyder att människor med psykisk ohälsa har en lägre

livskvalitet än allmänheten generellt (Sveinbjorg, Júlíusdóttir och Lindqvist 2013:272-273).

Själva problemet är att samsjukligheten skapar en växelverkan inom organisationen där

diagnosen inte bara är en symbol för psykisk ohälsa utan även en fråga om svårare och mer

omfattande somatisk ohälsa. När sedan den diagnostiserade patienten tvingas söka vård inom

somatiken så visar det sig att den psykiatriska vården inte behandlar den kroppsliga hälsan

heller vilket i sig är underminerar en vetenskaplig status.

5.3.3. Specialisering och tid till psykiatriska diagnoser

Tid och en specialisering av arbetsuppgifter är de i materialet enskilt viktigaste faktorerna

vilken samtliga informanter menar påverkar hur psykiatriska diagnoser används och blir

meningsfulla i vårdperspektivet. I första hand handlar det om behovet av tid att

förutsättningslöst spendera tillsammans med patienten i syfte att lära känna, ingjuta trygghet

och närvara. En sjuksköterska som tidigare arbetat som behandlingsassistent på ett

gruppboende berättar om synen på patienten.

I: Jag tycker nog att man har en helhetssyn på vårdtagarna, att man tar hänsyn till just den
personligheten eller önskemålen och symptomen, snarare än diagnoserna. Att man kan utgå ifrån
det, snarare än… bara anamnes… (Informant: 12)

Det viktiga i citatet är helhetssynen som önskas i motsatts till specialisering. Den helhetsynen

är dock helt beroende av förutsättningslös tid till patienterna. En sjuksköterska arbetande på

en somatisk avdelning beskriver hur hon uppfattar att kontakten med patienterna begränsas på

ett sätt som sprider oro.

I: Ja det märker vi av ibland, kanske oro eller agiterade, vi har ju mycket sladdar och slangar, så
om de är sjuka, det är mycket dropp och det är hjärtövervakning och så det är ju ganska ofta vi
har vak faktiskt på avdelningen, någon som får sitta med patienten när man är kort med folk eller
lite personal (Informant: 15).

Problemen som informanten upplever är att psykiatrin inte passar in i den somatiska modellen

av vård med en specialisering och därför måste man använda extravak, en person som

kommer och sitter med patienten under dygnets alla timmar. Anledningarna till detta är flera,

citatet ovan pekar på oron över att den psykiatriska patienten ska äventyra behandlingen. En

informant beskriver hur det påverkar arbetet.

I: Nu har jag tio år på [arbetsplatsen] och i stort sett har man alltid jobbat mer eller mindre
underbemannat och haft alldeles för mycket patienter och det som ryker först är mer eller mindre
empatin att man blir mer eller mindre avtrubbad och det har skrämt mig så pass mycket att jag
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nu har valt sagt upp mig från min arbetsplats varför jag tycker inte att empatilöshet inte har
något mer [arbete] att göra. Och om det är ett sånt klimat som krävs av en att inte kunna bemöta
människor som mår dåligt eller behöver stöd, då kan jag inte stå för den vården längre
(Informant: 8).

Allt mindre tid till patienterna samverkar med psykiatriska diagnoser i en allt mer

specialiserad vårdorganisation. Den tid som är avsatt till patienten begränsar möjligheten att

arbeta på det vis vårdpersonalen anser sig behöva. Inom bland annat hemtjänsten vars arbete

präglas av ensamhet med tydlig arbetsbeskrivning är detta inget nytt fenomen. Inom hela

vården har detta blivit ett allt större problem när personalen tvingas till allt mer ensamarbete

även inom lagarbetet. Arbetstiden och uppstyckandet av momenten som personalen utför

leder till en atomisering av arbetet och arbetslivet som avsevärt försvårar bemötandet av

patienterna med psykiatriska symptom vilka inte låter sig disciplineras av organisatoriska

indelningar. En sjuksköterska på en infektionsavdelning beskriver hur vårdlagsarbetet tar sig

uttryck i praktiken och hur det slår mot oroliga patienter.

K: Ni verkar inte prata så mycket sinsemellan, var och en går ut och jobbar var och en för sig
själv?

I: Det är väldigt individuellt och ensamt arbete i grupp.

K: hur jobbar du med undersköterskan, eller hur sköter undersköterskorna mera…

I: Nä… vi ska ju då bilda ett vårdlag tillsammans, sjuksköterska och undersköterska och
tillsammans har vi ett visst antal patienter och tillsammans göra de här omvårdnadsinsatserna
tillsammans och spendera tid tillsammans med patienten.

K: men det, det…

I: men det hinns inte med så därför blir det mycket ensamarbete, jag märker att jag har börjat
prata mycket med mig själv… Haha, så är det bara… men det är mycket ensamarbete.

[…]

I: Istället för att bara prata med patienten den tiden jag ger antibiotika eller tabletter att jag någon
gång skulle kunna känna att jag kan stå kvar och lyssna på dig och prata med dig. De gångerna,
det gör mig glad. […] (Informant: 12)

Bristen på möjlighet till den patientnära kontakten stavas tid och brist på detta gör de

psykiatriska patienterna extra känsliga och i förlängningen upplevs de som krävande. På

följande vis beskriver ett vårdbiträde i hemtjänsten hur det fungerar.

I: I och med att det hela tiden är personer som man sitter i liksom i arbetslaget så vet man liksom
att alla snart måste ut och jobba, dela ut lunch eller mediciner, jag upplever inte att det inte finns
någon riktig tid för det, något djup, man kan ju inte låta folk vänta, även om man hade tiden så
hade en äldre person, en äldre kvinna som fick ta ansvar för den här galna mannen. Men jag
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upplever aldrig att man hade tid att gå på djupet, med många vårdtagare som man känner en
väldig olust alltså att gå till liksom (Informant: 14).

Tiden samverkar med diagnostiken och har funktionen av en självuppfyllande profetia på det

sätt som socialpsykologen Robert K Merton diskuterade.

The self-fulfilling prophecy is, in the beginning, a false definition of the situation evoking a new
behavior which makes the original false conception come true. This specious validity of the self-
fulfilling prophecy perpetuates a reign of error. For the prophet will cite the actual course of
events as proof that he was right from the very beginning (Merton 1968:477).

Den självuppfyllande profetian blir en ond nedåtgående spiral när allt fler psykiatriskt

diagnostiserade patienter får allt mindre tid med vårdpersonalen vilka då upplever

diagnoserna som ett tecken på problem. Faktorerna som formar informanternas perspektiv har

tydlig inverkan på hur diagnoserna används och vilken innebörd de får. Det gör den

psykiatriska diagnostiken meningsfull när de används i en arbetsmiljökontext.

5.3.4. Lekmannadiagnoser och diagnostikens logik

Vårdperspektivet representerar i förhållande till den medicinskt diagnostiserande specialisten

ett aktivt lekmannavittne som tvingas till anpassning enligt en diagnostiserande logik vilket

genom sin användning av olika anledningar skapar lekmannadiagnoser och förändrar

symptomkluster på redan färdiga diagnoser efter behov. Lekmannadiagnoser illustrerar en

diagnostiserande logik genom vilken vårdpersonalen symptomatiserar mänskliga egenskaper

som i deras perspektiv och kontexter upplevs som problematiska. Bland annat fyller

lekmannadiagnosen en viktig funktion eftersom den tillåter personalen att separera det

problematiska hos en patient med dennes person och därigenom kunna behålla en empatisk

inställning och professionell distans. Lekmannadiagnoserna och de psykiatriska diagnoserna

blir meningsfulla genom vårdpersonalens användning av dem som elastiska kategorier vilka

omfattar en myriad av egenskaper. För att kunna se en del av behovet av lekmannadiagnoser

måste man förstå vårdpersonalens kontext. Exemplet hemtjänsten illustrerar tydligt de

faktorer som framtvingar lekmannadiagnosen. En sjuksköterska anställd inom hemsjukvården

beskriver ett inte ovanligt scenario som möter personalen.

I: Alltså man har vissa dementa som bor hemma, vägrar ta emot hjälp, extremt aggressiva,
ensamma hemma, när man öppnar dörren, det är som att det slår emot sig, det är urin och bajs,
man fattar att de inte duschat på ett halvår. Alltså kläderna står för sig själva om dom skulle ta av
sig dom, det är flugor också, det är mat överallt, det finns liksom inget, det är liksom, personalen
får gå in alltså, ingenting, helst bara för att försöka få vara där inne så länge som möjligt bara för
att plocka, röja, bara ta alla sopor som går och sen bara ut liksom. Och så kan man inte göra
något. Man känner att ok, dör den här personen, och det kommer fel. Hur fan ska man kunna
motivera, om en granne ser, man skäms, men vad ska man göra?
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K: Ni kan inte dra igång något?

I: Nej, inte om man inte har anhöriga med sig (Informant: 5).

Miljön ställer krav som tvingar informanten att gå emot den vård de vill ge och hur de själva

skulle vilja bli vårdade i liknande situationer. Detta är viktigt eftersom det visar

lekmannasidan av perspektivet.

Behovet och användningen ökar ju längre från den specialiserade diagnostikens

uppfattning om patienten som informanten befinner sig. Det gäller dels geografiskt, på

hemtjänstbesök eller utbildningsmässigt men inte nödvändigtvis på utbildningslängden. En

sjuksköterska på en hudklinik som tidigare arbetade på ett demensboende beskriver hur läkare

utan psykiatrisk specialistkunskap signalerar avvikande problem som inleder processen som

mynnar ut i lekmannadiagnosen.

K: Hur jobbar ni med det då… psykiatrisk kompetens, jag vet ju inte, jag har ju ingen aning?

I: Nej, det har inte vi heller, ganska ofta är det så att det står i journalen ”psykiatriska besvär”.

K: Är det allt som står?

I: Det kan vara så, det är inte ovanligt, eller att det står så här, någon typ av
personlighetsstörning… haha [lite genant skratt] det är så…

[…]

I: Det är ganska förvånande men det är på en väldigt ospecifik nivå. Och så här… för oss i
personalgruppen så att vi bara konstaterar tillsammans, ja men det är något psyk (Informant: 20).

Informanten forsätter med att beskriva hur personalen inte använder den psykiatriska

terminologin utan istället lokala och/eller allmänna begrepp för att beskriva patienten.

K: Men ni vet inte vem som har skrivit utsagan om patienten och vad ska jag säga…

I: Men väldigt ofta är det den inskrivande läkare på avdelningen [arbetsplatsen] i alla fall är inte
så intresserade av… om det… eller så här… om vi kan använda sig av termer som man inte
känner igen, någon typ av retardation.

K: Vet patienterna om vad läkarna skriver?

I: Nej nej nej, Gud nej… [skakar på huvudet] (Informant: 20).

Begreppet retardation är en försvenskning av det nedsättande engelska ordet retarded, vilket

översatt till svenska betyder efterbliven. Annars är galen den vanligaste lekmannadiagnosen i

materialet.
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Men eftersom personalen är bunden av arbetets reglering på ett sätt som övertrumfar

etiska överväganden uppstår vad man inom psykologin kallar kognitiv dissonans som ger

upphov till copingmekanismer. Inom omvårdnadsvetenskapen har man observerat ett

fenomen kallat samvetsstress från engelskans Stress of conscience vilket betyder: “a product

of the frequency of the stressful situation and of the perceived degree of troubled conscience

as rated by health care personnel themselves” (Åhlin 2015:6). Enligt psykologen Leon

Fastinger uppstår en dissonans när subjektet konfronteras med information som inte stämmer

överens med personens övertygelse. Subjektet utvecklar olika medvetna och omedvetna

strategier, copingmekanism i syfte att överbrygga dissonansen (Festinger 1985(1957):3).

Samvetsstressen ger upphov till copingmekanismer som tar sig uttryck i lekmannadiagnoserna

som i den kontexten blir meningsfulla.

En yngre hemtjänstanställd med kortare erfarenhet från vikariat och timanställningar

beskriver en episod som belyser hur en vedertagen psykiatrisk diagnos som schizofreni blir

meningsfull med funktionen som lekmannadiagnos för att förklara en händelse.

I: Nja, jag är väldigt dubbel till det där, för å ena sidan tro jag att jag kan göra ett bättre jobb och
ha mer överseende om en person beter sig konstigt och man vet att den här personen är sjuk.
Men det kan ju bero lite på vilken diagnos det handlar om. Alltså han [en patient refererad till
tidigare] som var schizofren var som ju som ett väldigt barn, han var ju väldigt konstig liksom
hm hm… man månade väldigt mycket om honom. Men om det är en annan person som är
utåtageranden och aggressiv, men jag är dubbel, men å andra sidan är det lättare att möta någon
som, jaha det är därför du beter dig så här, man så här att det florerar lite såna här
hobbydiagnoser, personser som faktiskt inte har en färdigställd diagnos, det är väl där lite, just
att man får hålla sig lite till att man, just att man kan uppleva att det finns ganska mycket
skrämselpropaganda otroligt överdrivet men att så här, ja, men alltså lite så här, skvaller känslan
ja du vet: när jag kom dit en dag stod han med en kniv så här bara. [härmar en äldre kollega]
(Informant: 14)

Vad informanten trycker på är att diagnosen som problemformulering sammanfattar upplevd

olust och risker genom lekmannadiagnosen vilket förmedlas mellan anställda på ett för dem

meningsfullt vis. Ytterligare en informant som arbetar inom hemtjänsten och som personlig

assistent beskriver detta informationsutbyte. Enligt informanten framgår också att

lekmannadiagnosen inte bara är lokal till arbetsplatsen. Den konstrueras också på en personlig

nivå, ur den enskilde vårdgivarens perspektiv och användning.

I: Äh… hm… generellt skulle jag ju säga att det var en ganska halvtaskig kommunikation på
hemtjänsten, det fanns ingen tid att överrapportera och passen överlappade ingenting. Men en
del av det var saker man fick upptäcka själv. Och sen ibland jobbade man med någon första
gången man gick hem till någon som är besvärlig, men ofta inte så mycket gick igenom så här,
den här personen har problem med det här och den här ska vi gå igen i precis den är
ordningsföljden för att den här personen ska vara glad. Det handlade inte så mycket om att
försöka förstå som att bara kunna genomföra arbete som skulle göras hos den personen. Äh…
vilket jag så här, men när jag pratar om det att det kan bara delvis på personalomsättningen, man
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kunde inte räkna med att den personen man förklarade för skull gå dit ens en till gång
(Informant: 22).

Informanten säger att det inte handlar om att förstå, det är diagnostikens pragmatiska sida som

används. Vidare används den psykiatriska diagnostiken för att visa professionalism hos

lekmän och ge status till användaren samtidigt som begreppen inte fylls med den psykiatriska

vetenskapen utan istället används för att förklara en patients avvikande beteende i

hemtjänstens ögon.

I: Att äldre undersköterskor känner sig lite stympade sin yrkesstolthet att, äh… prata om i sådana
diagnostiska termer med ens om är vårdbiträde med någon som inte har någon utbildning kan
fylla en funktion för henne. Men dels att det kan förklarar hennes [patientens] konstiga beteende
men dels så här att [tyst] men jag kan tänka mig att de tyckte det var soft (Informant: 22).

Lekmannadiagnoserna skapas av användaren utifrån dennes kontext för att fylla specifika

funktioner för den diagnostiserande; aldrig den diagnostiserade.

Vården är också en plats där människor kommer samman och situationer uppstår som

inte går att planera eller förbereda sig på vilket skapar ett behov av nya begrepp.

I: [suck] ja… gud… ja… ja om man hade en ganska mycket kontakt med anhöriga och dom, det
är ju många anhöriga som har varit väldigt märkligt, alltså många anhöriga har liksom, gud vad
mycket knäppa människor det finns, alltså faktiskt (Informant: 14).

Informanten arbetade helt ensam och hade ingen tidigare erfarenhet från vården och inga

möjligheter att tillsammans med kollegor diskutera händelser och utbyta erfarenheter. Det

fanns helt enkelt inte ord att beskriva den anhöriges uppförande vilket gjorde

lekmannadiagnosen helt nödvändig.

Fredrik Svenaeus koncept om barnkalassyndromet bygger på en liknande iakttagelse där

föräldrar lekmannamässigt diagnostiserar barnens beteenden på ett barnkalas. Svenaeus

redogör för hur föräldrarnas värld är avgörande för hur barnens egenskaper symptomatiseras

på liknande sätt som omvårdnadspersonalen tolkar patienternas. De barn som upplevdes som

jobbiga, utagerande och våldsamma fick lekmannamässigt sina stökiga egenskaper

symptomatiserade och diagnostiserade som ADHD (Svenaeus 2013:78). Diagnostiken är via

sin diagnostiska logik tillgänglig att används socialt på det vis Svenaeus visar.

5.4. Sammanfattning: Resultat

Vårdperspektivets syn på psykiatrisk diagnostik formas i kontakt med patienterna och de

faktorer som påverkar de kontexter där diagnosens sociala praktik kommer till uttryck utanför

den psykiatriska specialvetenskapen. Vårdperspektivet ser därför symptom förknippade med
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psykiatriska diagnoser genom dess sociala praktik och hur dessa symtom utgör problem för

patienterna i vardagen. I detta hänseende är vårdpersonalen representanter för allmänna

föreställningar om sjuklig normavvikelse genom att som lekmän symptomatisera, alltså

bedöma mänskliga egenskapers sjuklighet. Det betyder att vårdpersonalen orienterar sin syn

på diagnostiken i form av socialt praktiska problemformuleringar och eventuella lösningar

och/eller risker som kan finnas med en diagnostisering. I kapitel 5.1. med underteman visar

detta sig som tydligast genom en konflikt mellan den psykiatriska specialvetenskapens

abstrakta diagnostik i förhållande till vårdperspektivets praktiska förhållningssätt.

Vårdpersonalen ifrågasätter och tvivlar på diagnostik, vilken de uppfattar som meningslös

eller praktiskt oanvändbar. Detta understryks av att vårdpersonalen är väl förtrogen med

brister och godtycke i den kliniska diagnostiken. Samtidigt innebär det att vårdpersonalen inte

ifrågasätter diagnostisering av patienter de uppfattar som så aparta att de per definition måste

vara sjuka och medicineras. Dessa diagnoser är i första hand svårare psykossymptom vilka

uppfattas som grunden till tydligare och renare diagnoser. Dessa sjukdomar ifrågasätts sällan

eftersom de innehåller små mått av subjektiv bedömning och därför ligger närmare synen på

vad som uppfattas vara riktig sjukdom med en biologisk patologi.

Den psykiatriska diagnosens sociala praktik visar sig i vårdpersonalens praktiska

förhållning ha en funktion som flyter mellan kontexter och på så vis är relativ till sina

sammanhang. Kapitel 5.2. med underteman visar hur diagnoserna skapar mening i sig vilken

användas som stöd och hjälp för sociala nätverk och anhöriga. På en formell nivå används

diagnoserna som byråkratiskt smörjmedel för att få praktiskt stöd och hjälp från samhälleliga

institutioner. Psykiatriska diagnoser används också som identitetsprojekt vilket

vårdpersonalen i vissa fall ser som förknippat med risker för patienten genom att en relativt

upplevd sjukdomsvinst på sikt och i andra kontexter innebär ett stigma eller att de med

diagnosen uppfattade egenskaperna innebär ett internaliserande av en skadlig symptombild.

Psykiatriska diagnoser är till sin natur en problemformulering vilket vårdpersonalen i

kapitel 5.3. med underteman understryker genom att diskutera konflikter förknippade med

diagnostiken. Det visar sig att den psykiatriska diagnostiken samverkar med arbetsmiljön och

kontexterna vilka ger diagnostiken en funktion av förklaringsvärde för att hantera en svår

arbetsmiljö eller för att hantera en svårt avvikande och problematisk patient. Tydligast är detta

när vårdperspektivet kläms av en allt mer trängd arbetssituation genom att allt kortare tid

lämnas till att förutsättningslöst lära känna patienterna. Detta betyder att diagnosen som

problemförmulering förknippas med obehag och hot om våld. Vad som framgår är att
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diagnosens funktion som varningslampa ökar med avståndet till psykiatriska patienter och inte

med utbildningsnivå vilket är som tydligast i förhållandet mellan de psykiatriska och

somatiska klinikgrenarna. I denna relation är den psykiatriska diagnostiken en spelbricka där

somatikens specialiserade vårdform inte är anpassad till den psykiatriska symptombilden

vilket gör dessa patienter allt mer problematiska inom den somatiska vården. Detta menar

man inom psykiatrin stigmatiserar psykiatriska patienter vilket är grunden för konflikten.

Genomgripande för resultaten att psykiatriska diagnoser alltid innebär maktrelationer

genom att parter med tolkningsföreträden i diagnosers användningskontexter definierar

normavvikelser som sjuklighet genom symptomatiseringen. Makten ligger i att den person

som är överordnade motparter i kontexten avgör vad som skall problemklassas och

symptomatiseras. Samtidigt är parternas agens viktig i alla delar av den psykiatriska

diagnostikens sociala praktik eftersom det aktiva subjektet kan använda diagnoserna i sitt

syfte, på gott och ont, vilket är grunden för vad informanterna kallar sjukdomsvinst.

6. Slutsats

För att återknyta till uppsatsens tre forskningsfrågor följer här en precisering av resultaten

vilka ligger till grund för slutsatsen. Till att börja med blir psykiatrisk diagnostik meningsfull

för vårdpersonalen, i vårdperspektivet, genom att den är praktiskt användbar för att gynna

patientens behandling och välmående och/eller att diagnosen fyller en funktion för personalen

i deras yrkesvardag genom att den kan användas för att förklara problematiska situationer. Det

innebär att diagnostiken inte per definition är meningsfull som psykiatriskt

specialvetenskapligt korrekt, istället prioriterar vårdpersonalen dess sociala praktiska

funktion. För vårdpersonalen är det dock alltid idealt när den medicinska psykiatrins

diagnostik överlappar vårdpersonalens praktiska perspektiv.

Den psykiatriska diagnosen fyller primärt en funktion av problemformulering i

vårdperspektivet eftersom diagnosen sammanfattar de problem patienten uppsöker vård för.

Denna problemformulering är alltid kontextbunden vilket gör diagnosens funktion knuten till

en diagnostiserande logik vilket utgör den form som reglerar vad som är sjuklig

normavvikelse. Det betyder att diagnosen fyller en funktion av allt från ett subjektivt

förklaringsvärde där en problematisk patient kan av vårdpersonalen lekmannadiagnostiseras

som psykiskt sjuk till att diagnoser används för att friskriva patienten från personligt ansvar

för sitt beteende. Diagnoserna fyller också funktionen av en tillgång genom ett

förklaringsvärde för patienters sociala nätverk och/eller som en vetenskapligt kvalitetssäkrad
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problemformulering vilket underlättar för patienter att få stöd från kommuner, stat och

landsting i form av LSS, sjukskrivningar osv.

Diagnosens kontextbundenhet innebär att sammanhangens faktorer påverkar diagnosens

sociala praktik. Allt ifrån materiella faktorer som biståndstimmar till att en patients föräldrar

och anhöriga vill ha en viss diagnos för inte känna skuld för sin anhöriges sjukdom. Inom den

kliniska vården påverkas diagnoserna av vårdpersonalens arbetsmiljö genom att etiskt

problematiska situationer underlättas genom att personalen använder psykiatriska diagnoser

för att intala sig själv att patienten inte tar skada. Vårdpersonalen uppfattar också att den

psykiatrisk diagnostiken på gott och ont är ett identitetsprojekt som gör faktorer i patientens

sociala kontext relevanta. Det innebär att livet på kliniken och av patienten upplevda

sjukdomsvinster som motiv för att diagnostiseras är avgörande i vissa fall.

Den psykiatriska diagnostiken har en logik som bygger på dess sociala praktik vilket i

sin tur är resultatet av diagnostikens relativa förhållande till sin samtid. Detta innebär att

psykiatrisk diagnostik är meningsfull som kontextspecifik genom sin sociala praktik vilket får

konsekvensen att man måste förstå de faktorer som reglerar kontexterna där diagnoser

används, efterfrågas, formas och skapas, för att kunna analysera psykiatrisk diagnostik.

6.1. Biopolitiken och lekmannadiagnosens socialpatologi

Uppsatsens teori har visat hur mänsklig normaavikelse är bundet till psykiatrisk terminologi

vilket genom den västerländska kulturen gjort psykiatrin tillgänglig för allmänheten. Detta

understryks av resultatdelen som visar hur människor använder psykiatrisk terminologi för att

symptomatisera mänsklig normavvikelse vilket innebär ett patologiserande genom den

moderna psykiatrins biologiska natur. Slutsatsen från denna studie visar hur diagnostikens

sociala praktik tar sig uttryck i lekmannadiagnoser understryker hur central referens psykiatrin

är för att patologisera mänsklig avvikelse. Michel Foucaults teori om biopolitiken kan

användas för att föra diskussionen om symptomatisering till en samhällelig nivå snarare än

personlig. Detta kan illustreras med hur syndromkonceptet används för att på kollektiv nivå

symptomatisera kulturella och sociala fenomen, t.ex. kreativa syndrom (Marmot 2004) eller

Statussyndrom (Mumford och Gustafson 1988). Syndromet kan ses som ett bioplotikt begrep

genom vilket egenskaper som återfinns hos allmänheten i stort patologiseras. Det finns

anledning att misstänka att den diagnostiserande logiken exporteras som patologiserande

förklaringsmodell till allt fler samhällsfenomen eftersom det i den diagnostiserande logiken

finns en makt att tillgå för användningskontextens överordnade part. Biopolitiken innebär att
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människor kämpar om makten att definiera, symptomatisera, socialpatologiska

normavvikleser som sjukdomstillstånd på kollektiv nivå. Det senaste i raden av syndroma

samhällsanalyser ger Carl Cederström och André Spicer i boken Wellness Syndromet (Spicer

och Cederström 2015). Cederström och Spicer analyserar anatomin i vad de kallar Wellness

Syndromet genom vilken de dissekerar hur moraliserande kommandon utplånar politiska

engagemang. Kroppen är för anhängare av wellness den enda sanningen och motståndare till

den passiva nihilismen (Poole 2015). Genom syndrom symptomatiserar man och

problembestämmer samhällsfenomen med stöd av den psykiatriska vetenskapens auktoritet,

terminologi och den diagnostiserande logiken.

Syndromet som kulturellt diagnostiskt system bakom social patologisering har idag inte

analyserats eller studerats närmare inom sociologin. Syndrom som sociologisk företeelse ger

därför anledning att titta närmare på Foucaults biopolitiska modell. När religionen förlorat sitt

förklaringsmonopol och de vetenskapliga auktoriteterna inte längre talar som gudar ned till

folket så ställs nya krav på förklaringar till orsaker bakom individuella och kollektiva

handlingar. Biopolitiken har potential att utgöra grunden för en socialpatologisk teori från

vilken människor i det sekulära samhället hämtar kunskap om sina sociala sammanhang och

medmänniskor. Biopolitiken erbjuder en diagnostikens logik som signaleras med hjälp av den

psykiatriska terminologin som genom dess vetenskapliga kraft symptomatiserar mänskliga

egenskaper. Egoism är psykopati, fåfänga är narcisism, grannen som sätter upp hundratals

lappar med banbullor i tvättstugan är psykotisk, osv. Vi diagnostiserar de vi från vår

subjektiva horisont uppfattar som avvikande. Det är här som socialpatologiska förklaringar

har fått ökat inflytande i en bred populär och politisk kontext. Socialpatologin innebär att

människan som subjekt inte i första hand är del av kollektiv med biologiska eller essentiella

ursprung. Istället är det kulturella förklaringar som tillskrivs individens patologi. Det innebär

som exempel att en arbetslös människa enligt socialpatologin inte befinner sig i arbetslöshet

som en situation. Arbetslösheten symptomatiseras enligt den socialpatologiska diagnostikens

logik som en problemformulering och symptom med sitt ursprung i en avvikande människa.

Försäkringskasseklienten som med näbbar och klor, vansinniga och kreativa tolkningar av

lagen kräver sin rätt symptomatiseras som rättshaverist av juristerna på myndigheten. Eller

den rastlösa pojken som strular i skolan får sina akademiska misslyckanden tillskrivna den

socialpatologiska lekmannadiagnosen Y-barn. Foucault visade hur man med biopolitiken

kunde förstå rasismen med liknanden förklaringar där den nationella makten kategoriserade

invånarna utifrån behov av kontroll. Idag kan biopolitiken och socialpatologin potentiellt



71

erbjuda förklaringar till frågor om etnicitet och identitetspolitiken där kroppen och de

mänskliga emotionerna är uttrycket för ett individualiserat jag genom kollektiva identiteter.

6.1.1. Diagnostikberoende subkultur

Vårdnadspersonalens perspektiv måste tas till vara och företrädas i de sammanhang där de

verkar. En sådan fråga som är på tapeten rör diagnosen emotionell personlighetsstörning

vilken har stått i centrum för en rad skandaler om vanvård och rättsövergrepp. När psykiatrin

drabbas av nedskärningar och incidenter tar vårdpersonalen till ton medan läkare och

psykologer lyser med sin frånvaro. På motsvarande vis konfronteras läkare i media med

kontroversiella behandlingsmetoder medan vårdpersonalen, de som verkställer besluten, inte

kommer till tals. Hur påverkas dessa grupper av den bild som projiceras i media och anser de

att detta är en rättvis bild som när vården och patienterna? Diagnosen emotionell

personlighetsstörning är också den i särklass mest diskuterade diagnosen i relation till

problem. Detta gäller även den personal som inte kände till diagnosen utan pratade om

självskärare vilket är ett typiskt symptom. Denna diagnos visade sig vara exceptionell som

arbetsplatsproblem genom en för patienten skadlig självbild som följd av en eftertraktad men

destruktiv sjukdomsvinst. Ur vårdpersonalens perspektiv går det att se emotionell

personlighetsstörning som en subkultur där patienternas spår på kroppen efter självåsamkade

skador bars som kulturellt kapital i vården. Dessa symptom var inte sällan livshotande

tillstånd som också tvingar psykiatriker att bryta mot lagar för att rädda livet på en motvillig

patient. Problemet med den psykiatriska diagnosen emotionell personlighetsstörning är att den

återfinns mellan en vetenskapsideologisk syn på vad riktig psykisk sjukdom är och att detta

upplevs som ett problem och därför oerhört stigmatiserande. Dessutom finns det god

anledning att anta att diagnosen och patienterna som tar den symptomatiserade identiteten är

helt beroende av de psykiatriska klinikerna vilket innebär att den psykiatriska behandlingens

mål är att utplåna det av patienterna högt värderade kulturella kapitalet. Oberoende av

symptomen är diagnosens syfte att utplåna den kultur som diagnosen skapat. En sociologisk

studie av diagnosen emotionell personlighetsstörning skulle potentiellt kunna bidra med att på

lång sikt främja vård och behandling av dessa patienter. Dessutom finns stora möjligheter att

inom diagnostikens sociologi visa på samverkan mellan vetenskapsideologi och klinisk

praktik genom kopplingen mellan en diagnosberoende subkultur och diagnosen som

vetenskaplig kategori.
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6.1.2. Sjuklig efterfrågan på psykiatriska diagnoser

Utifrån slutsatser från denna uppsats framkommer att många av psykiatrins hårdaste kritiker

har en snäv och förenklad syn på överdiagnostisering och läkemedelsförskrivning. Vad

vårdperspektivet visar är att det finns en efterfrågan på diagnoser som inte i första hand

motiveras av psykisk ohälsa eller att diagnoser fyller gynnsamma funktioner för

handlingskraftiga och aktiva subjekt. Eva Kärfves kritik av diagnostiken och ADHD som

exempel i vilken hon menar att läkarkåren medikaliserar allmänmänskliga egenskaper och på

så vis begagnar sig åt en maktutövning genom mänsklig kategorierisering (Kärfve 2006). Vad

vårdperspektivet avslöjar är att det finns en efterfrågan på diagnoser som grundar sig på en

allmän lekmannaföreställning om sjuklighet som tillsammans med en subjektivt upplevd

ohälsa skapar ett behov av diagnoser. Det är alltså inte ett av enbart psykiatrin skapat system

av diagnostisering istället kan de diagnostiserande specialisterna vara trogna sitt kall och

svara upp mot en efterfrågan på diagnoser via den diagnostiserande logiken. Svaren om

överdiagnostiserande måste därför sökas utanför psykiatrin, hos människors och offentliga

instansers diagnostiska praktik, i alla de kontexter diagnoser används. I ärlighetens namn

finns ingen kunskap eller teori om det överhuvudtaget är skadligt eller vilka riskerna är med

allt fler diagnoser och en ökande diagnostisering?

6.1.3. Konkurrerande förklaringsmodeller

Vårdperspektivets syn på diagnostikens kontextberoende maktförhållande föranleder frågor

om konkurrerande förklaringsmodeller med grund i samhällsstrukturer. Det finns anledning

att undersöka ADHD- diagnostikens förekomst i storstädernas socioekonomiskt förfördelade

miljonprogram och den svenska avfolkningsbygden utifrån antagandet att ADHD som

förklaring till vikande skolresultat i första hand sträcker sig till vita medelklasspojkar. I fattiga

invandrartäta områden eller fattig arbetarklass konkurrerar en rasistisk och klassföraktande

förklaringsmodell som tillskriver stökig rastlöshet och vikande akademisk förmåga, etnicitet,

hudfärg och klass. Diagnostikens sociologi bör utan att ta ställning i frågan om ADHD som

”verklig” sjukdom, undersöka samspelet mellan samhällsstrukturer och diagnostikens sociala

praktik genom att jämföra resursstarka grupper med mindre bemedlade sådana. Eftersom vi i

normativ mening förväntar oss att fattiga pojkar är stökiga medan den akademiska

medklassgossen som inte klarar skolan bryter normen och därför symptomatiseras.
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7. Informanter

Intervjuerna är angivna i den ordning de gjordes. Sedan är kön och ålder angivet. Efter det

formell utbildning för omvårdnad eller utbildning inom området, (t.ex., psykologi) och

pågående utbildning inom omvårdnad. Värt att komma ihåg är att många av de äldre

informanterna har en vårdbiträdesutbildning som inte längre finns kvar och ville inte ange det

som utbildning. Dessutom är inte undersköterska och mentalskötare skyddade titlar som följer

en utbildning utan är anställningsformer. På vissa, oftast somatiska avdelningar, krävs

undersköterskeutbildning, men långt ifrån alla. I vissa fall likställs ett år på

sjuksköterskeprogrammet med en undersköterskeutbildning. Alla informanterna berättade inte

lika mycket om sin bakgrund, oftast för att de inte mindes alla tidigare arbetsplatser.

1. Kvinna 33, barnmorska, arbetar på barnmorskemottagning, tidigare abetat som

sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin och innan utbildningen arbetat timmar i

vuxenpsykiatrin.

2. Kvinna 30, mentalskötare, arbetar som mentalskötare inom psykiatrin. Jobbat ett par år.

3. Man 42, outbildad, jobbar med akutpsykiatri sedan ett par år tillbaka.

4. Kvinna 31, sjuksökterska, arbetar som sjukskötersta inom palliativ vård och barnkirurgi,

tidigare boendestödjare inom psykiatrin.

5. Kvinna 31, sjuksköterska, tidigare behandlingsassistent på behandlingshem inom

psykiatrin, arbetar nu som sjuksökterska inom hemsjukvården.

6. Kvinna 31, Telefonintervju. Barnmorska, jobbar på akutmottagning. Tidigare arbetat med

palliativ vård i Norge samt flera år med olika anställningar som outbildad mentalskötare inom

psykiatrin.

7. Man 24, studerar till sjuksköterka, arbetar som undersköterska på en palliativ avdelning.

8. Kvinna 32, Barnmorska, arbetar på förlossningen och mångårig erfarenhet inom

ambulanssjukvård som sjuksköterska och undersköterska.

9. Kvinna 58, mentalskötare, arbetar i psykiatrin sen 1979, arbetar också timmar i

hemtjänsten.

10. Kvinna 49, undersköterska och skötare, arbetar inom akutpsykiatrin och på avdelning i

13’år, arbetade innan det inom omsorgen och har även arbete inom missbruksvården.

11. Kvinna 58, sjuksköterska, distriktssköterska, diabetessköterska, företagsjuksköterska.

Arbetar nu inom företagshälsovården har tidigare arbete som vårdbiträde inom omsorgen och

inom psykiatrin som sjuksköterska under 1980-talet.
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12. Kvinna 28, Sjuksköterska, arbetar nu på infektionsklinik, tidigare jobbat som outbildad

vårdpersonal på hem och skola för personer med autism.

13. Kvinna 52, Mentalskötare, inom missbruksvården tidigare undersköterska på en

infektionsklinik.

14. Kvinna 27, outbildad, vårdbiträde inom hemtjänsten och äldreomsorgen som timanställd.

15. Kvinna 30, Sjuksköterska, arbetar på hjärtintensiven sedan två år tillbaka också utbildad

biomedicinsk analytiker.

16. Kvinna 56, anestesisjuksköterska, ”arbetat på massor av sjukhus” samt i Norge, nu på en

kirurgiavdelning.

17. Man 25, outbildad, arbetar timmar och sedan fyra somrar tillbaka som boendestödjare.

18. Kvinna 26, outbildad, arbetar nu heltid som personlig assisten har tidigare jobbat som

vårdbiträde inom äldreomsorgen och på särskolan.

19. Kvinna 22, outbildad, jobbar somrar och timmar på ålderdomshem och demensboende.

20. Kvinna 30, sjuksökterska, arbetar på en hudmottagning (sagt upp sig), tidigare medicin

och infektion och som outbildad med boendestödjare och på äldreboende.

21. Kvinna 30, outbildad, arbetat heltid inom hemtjänsten i nio år med ett längre

studieuppehåll.

22. Kvinna 23, psykologistudent, jobbat inom hemtjänsten, nu kontaktperson och personlig

assistent.

23. Kvinna 53, mentalskötare och undersköterska, arbetar nu inom psykiatrin och extra på

ålderdomshem tidigare på förlossningen som undersköterska i 21år.

24. kvinna 30, outbildad, arbetar timmar på ålderdomshem och hemtjänsten i tre år.

25. Man 24, outbildad, avlastningsboende arbetat där 5 år timmar och somrar, innan det 1 år

på annat liknande boende.

26. Kvinna 27, psykiatrisjuksköterska, tidigare arbete på ålderdomshem och som timanställd

metalskötare i psykiatriska slutenvården.
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Bilaga 1. Intervjumall

Bakgrund, ålder, utbildning, vårdsektor.

Vilka är personerna som du jobbar med och träffa på jobbet?

Hur uppfattar du och personalen psykiatriska diagnoser?

Vilken roll spelar den psykiatriska diagnosen i ditt arbete? (OBS! Annars det blir en ledande

fråga!)

Anser du att diagnosen förändrar eller påverkar ditt eller personalens arbete?

Hur ställs diagnosen?

Hur förmedlas informationen om den psykiatriska diagnosen till personalen?

Hur förmedlas informationen om den psykiatriska diagnosen till de anhöriga?

Hur förmedlas informationen om den psykiatriska diagnosen till patienten?

Vilken reaktion är mest typisk…

Kan du beskriva en otypisk reaktion…

Vad finns det för intressen som påverkar diagnosen och arbetet med den diagnostiserade

patienten?

Kan en diagnos ändras och (om ja) när och hur? Hur börjar processen…

Finns det arbetsmiljösynpunkter när det gäller diagnoser och diagnosticeing?

Finns det etiska frågor?

Diskuterar ni (personalen) olika syn på vissa diagnoser eller psykiatri generellt?

Diskuterar ni i gruppen diagnoser hos redan diagnosticerade patienter?

Diskuterar ni ….vad säger medierna, läkare, psykologer?

Tvivlar du/ni och/eller protseterar på diagnosen som ställts?

Tror du på det du gör?

Vad är det som du tror är jobbigt?

Vad är det som gör dig glad i ditt jobb?


