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Abstract: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka bemötande inom allmänpsykiatrin utifrån patienter och 

psykologer/kuratorers upplevelse, samt att analysera det från ett socialpsykologiskt och 

sociologiskt perspektiv. Vi vill även se om och i så fall hur bemötandet påverkar patientens 

attityd till allmänpsykiatrin.  

Våra frågeställningar till uppsatsen är: 

Hur upplever patienten att den blivit bemött av en psykolog/kurator inom allmänpsykiatrin? 

Hur ser psykologen/kuratorn på bemötandet mellan patient och psykolog/kurator? 

Har bemötandet påverkat patientens attityd till allmänpsykiatrin, och i så fall hur?  

Vår uppsats är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats. Uppsatsen består av 

samtalsintervjuer som innehåller ostrukturerade frågor med öppna svarsalternativ. 

 

Det empiriska materialet analyseras utifrån begreppen roller, avvikelse, skam och sociala 

interaktioner. 

 

I resultatet med patienterna var förmågan att kunna lyssna en av de viktigaste egenskaperna 

en psykolog och kurator kan ha. I intervjun med kuratorn så beskrev även hon att den 

viktigaste egenskapen en kurator kan ha är att kunna lyssna. I intervjun med psykologen så 

poängterar han att sunt förnuft är den viktigaste egenskapen en psykolog kan ha. Av de fyra 

patienter vi intervjuade var det endast en patient som var nöjd med sin psykologs/kurators 

bemötande. Två av fyra intervjupersoner anser att de inte kommer besöka psykiatrin igen då 

de anser att de har blivit alldeles för dåligt bemötta av sina psykologer/kuratorer. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the response from a social psychological and 

sociological perspective in general psychiatry, from patients and psychologists/counselors 

perspective. We want to see how the response affects the patient’s attitude to general 

psychiatry.  

Our research questions for our thesis are: 

How does the patient experience the treatments by the psychologist/counselor in general 

psychiatry? 

How does the psychologist/counselor experience the response between patient and 

psychologist/counselor? 

Has the response affected the patient's attitude to general psychiatry, and if so, how? 

 

Our study is qualitative and has a hermeneutical approach. The study consists of interviews 

containing unstructured questions with opened answers. 

Our theories involves the concepts and theories of roles, deviation, shame and social 

interactions. 

The results of our patient interviews revealed that the ability to listen was one of the most 

important qualities a psychologist and a counselor could have. In the interview we did with 

the counselor, she also revealed that the ability to listen is the most important quality in a 

meeting with a patient. In the interview with the psychologist he emphasizes that common 

sense is the most important attribute you can have as a psychologist. Only one of the four 

patients we interviewed were satisfied with their psychologists/counselors treatment. Two out 

of four respondents believe that they will not visit the psychiatry again, they feel that they 

have been too poorly treated by their psychologists/counselors. 
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1. Inledning 

I en intervju med tidningen Dagens Nyheter berättar Eva om hur ingen inom psykiatrin 

lyssnade på henne eller tog henne på allvar. Jag kände mig ofta misstrodd och missförstådd i 

psykiatrin - (DN, 2008). När Eva försökte förklara hur hon mådde, om hon t.ex. var ledsen för 

något lyssnade inte psykologen på vad hon hade att säga. Psykologen hon besökte hänvisade 

endast till hennes psykiska sjukdom och förklarades bara som ett sjukdomstecken och hon 

fick ofta som svar att de kanske borde öka medicinen.   

 

De lyssnade inte så mycket, utan hade färdiga lösningar. Det kändes inte naturligt för mig att 

ringa till dem när jag kände mig sämre. Jag höll mig undan så mycket som möjligt - (DN 

2008). Att personalen inom psykiatrin inte lyssnade på Eva fick henne att ändra inställning, 

eftersom ingen lyssnade på hennes så kunde hon lika gärna strunta i att ha kontakt med dem. 

”Blir man inte vettigt bemött vill man inte söka vård när man behöver det”, säger hon till 

Dagens Nyheter 2008.  

Eva fick chansen att gå med i ett projekt som kom att bli hennes räddning. En ny form av 

behandling med samma personal och på samma psykiatriska avdelning. 

Känslan att bli sedd, och lyssnad till, gör att man orkar kämpa på – (DN 2008). 

Det viktigaste för Eva var personalens attityd, den har återspeglats genom hela 

sjukdomsförloppet. Största anledningen till att hon fick den hjälp hon behövde var just för 

hon upplevde en annan attityd hos vårdpersonalen. Den gjorde att hon orkar och vågar söka 

ny hjälp när det behövs, idag känner Eva att psykologerna och sköterskorna lyssnar på henne 

och tar henne på allvar men det har varit en lång väg dit. 

Evas berättelse är ett exempel på hur viktigt ett bra bemötande är inom psykiatrin. Ett bra 

bemötande för Eva innebär att hon blir lyssnad på och talad till istället för att hänvisa allt till 

hennes psykiska sjukdomstillstånd. Det tog flera år innan Eva kände att hon fick uppleva ett 

bra bemötande av personalen inom psykiatrin.  

 

1.1. Syfte & frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att genom intervjuer med personer som varit i kontakt med 

psykiatrin, undersöka hur de upplever bemötandet från psykologer/kuratorer och om i så fall 

hur det har påverkat deras attityd till psykiatrin. Vi vill också undersöka psykologers och 

kuratorers syn på bemötandet med patienter. Vi vill bilda oss en egen uppfattning om båda 

sidorna och förhoppningsvis få en större förståelse genom att just intervjua båda parterna det 

vill säga hur patienter upplever bemötandet inom psykiatrin och hur psykologer/kuratorer 

upplever bemötandet. 

 

1. Hur upplever patienten att den blivit bemött av en psykolog/kurator inom 

allmänpsykiatrin? 

2. Hur ser psykologen/kuratorn på bemötandet mellan patient och psykolog/kurator? 

3. Har bemötandet påverkat patientens attityd till allmänpsykiatrin, och i så fall hur?  
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1.2 Definitioner 

I det här avsnittet kommer vi att klargöra viktiga begrepp för uppsatsen. Begreppen vi 

kommer behandla är allmänpsykiatrin, psykiatrin, måttligt psykiskt sjuk och bemötande. 

1.2.1 Allmänpsykiatrin 

Inom allmänpsykiatrin får man hjälp med psykisk ohälsa, genom samtalsbehandlingar och 

läkemedelsbehandlingar. Vid samtalsbehandlingar arbetar man tillsammans med patienten på 

ett strukturerat sätt. Samtalen kan vara motiverande, pedagogiska eller problemformulerande, 

beroende på patientens behov. Man lägger fokus på tankar, känslor eller beteenden för att 

patienten ska kunna förstå sig själv lättare. Målet med samtalen är att patienten ska kunna 

förstå sig själv och situationen som patienten befinner sig i och även lära sig att kunna hantera 

de svårigheter man har i livet (Nylander, 2010). 

1.2.2 Psykisk sjukdom 

Det finns många olika typer av psykisk sjukdom idag i samhället. Det kan vara allt från 

depression, demens, ångest till ätstörningar, bipolär sjukdom och schizofreni. Psykisk 

sjukdom är ett tillstånd som präglas av störningar i beteenden och upplevelser. När man har 

en psykisk sjukdom så drabbas man oftast av nedstämdhet, förvirring och ångest. Det har 

blivit allt mer vanligare med psykisk sjukdom och det är fler unga människor som drabbas, 15 

% av befolkningen beräknas att någon gång drabbas av en psykisk sjukdom. Det finns hjälp i 

form av läkemedel och psykoterapi för de som drabbas och diagnosticeras som psykiskt sjuka 

(Sjukvårdsguiden, 2008).  

1.2.3 Måttlig psykisk sjukdom 

För att läsaren ska få en större insikt i vad måttlig psykisk ohälsa är kommer vi jämföra det 

med allvarlig psykisk ohälsa. Allvarlig psykisk ohälsa kan bland annat innebära sjukdomarna 

psykos eller schizofreni. Allvarlig psykisk ohälsa kan bland annat innebära att man tappar 

kontakten helt med omvärlden. Det finns då risker att man skadar sig själv eller andra 

allvarligt (Karlsson Gadea, 2010). Vid måttlig ohälsa så har personen lättare depressioner, 

ångest eller stress, det vill säga personen kan ta hand om sig själv och är varken en fara för sig 

själv eller omgivningen. Depression är när en person känner sig djupt nedstämd under en 

längre tid och känner hopplöshetskänslor (Wasserman, 2010). Ångest uppstår när hjärtat 

börjar bulta fortare än vanligt och en känsla av oro dyker upp. Ångest är helt ofarligt men kan 

uppfattas som väldigt obehagligt hos personen som drabbas av det (Svensson, 2010).  

1.2.4 Bemötande 

Eftersom vi återkommer till begreppet bemötande i vår uppsats så har vi valt att göra en kort 

beskrivning om begreppet bemötande. Bemötande avser det sociala växelspel som sker 

mellan två eller fler personer i en interaktion, det vill säga uppträdandet i den interaktion som 

förekommer. Bemötande innebär också att kunna ha en inlevelse i andra personers behov och 

reaktioner samt visad respekt för motparten (Nationalencyklopedin, 2000) 
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1.3 Avgränsningar 

I den här studien kommer vi fokusera på personer med måttlig psykisk ohälsa, lättare 

depressioner eller upplevt obehagliga situationer. Vi har valt det för att vi endast var 

intresserade av bemötandet inom psykiatrin och inte att gå in på behandlingar eller 

sjukdomarna i sig. Vi vill undersöka hur patienterna upplever bemötandet från sina 

behandlare då det är en så otroligt viktig del i behandlingen. Från början tänkte vi intervjua 

personer som gick hos en psykolog nu d.v.s. under tiden vi utförde studien, men det var 

väldigt begränsat med deltagare. Därför har vi valt att intervjua personer som gick hos en 

psykolog nu samt personer som besökt en psykolog inom de senaste fem åren. Vi har även 

valt att intervjua färre psykologer/kuratorer än patienter, delvis för att vår huvudfokus ligger 

på patienternas upplevelse samt för att vi var tvungna att avgränsa uppsatsens storlek och vi 

antog att det kunde vara väldigt svårt att få tag i flera psykologer/kuratorer på grund av 

tidsbrist i deras arbeten.  

1.4 Disposition 

I kapitlet bakgrund kommer vi beskriva vikten av ett bra bemötande och psykiatrins historia 

ur sociologen Foucaults perspektiv. I uppsatsen tar vi även upp tidigare forskning som berör 

bemötandet och attityder inom psykiatrin. I teoridelen skriver vi om roller, avvikelse, skam 

och om den sociala interaktionens innebörd. Dessa teorier kommer vi att använda i 

analysdelen, då vi analyserar våra intervjuer. I metoddelen berättar vi vilka metoder vi använt 

oss av och i vår uppsats, vi använder oss av kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod och 

hermeneutik som analysmetod. Därefter diskuterar vi vår uppsats generaliserbarhet, validitet 

och reliabilitet. Efter det kommer vi att presentera resultatet av vårt insamlade material. Sedan 

kommer vi att utföra en analys av det insamlade materialet och till sist presentera vår slutsats 

av arbetet. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att skriva om psykiatrins historia från1600- till 1800-talet, för att 

visa hur psykiatrin har sett ut gällande behandlingar och bemötande samt hur dess utveckling 

har tagit form. Vi ger även en introduktion om bemötandets betydelse inom vården för att 

läsaren ska förstå dess betydelsefullhet. 

2.1 Psykiatrins historia  

Vi kommer här beskriva psykiatrins historia med hjälp av Michel Foucaults bok Vansinnets 

historia, med fokus på 1600-talet fram till 1800-talet, men det finns berättelser om vansinnets 

historia som sträcker sig ända till 1200-talet (Foucault 2010: 53). På 1600-talet byggdes de 

första inspärrningsanstalterna och på mindre än några månader spärrades cirka 1 % av Paris 

befolkning in på inspärrningsanstalterna (Foucault 2010: 67).  

På 1600-talet började användningen av vansinneskurer och man fokuserade på att bota 

individen i helhet så som nervsystemet och den psykiskt sjukes fantasiförlopp. Det man 

trodde var att den sjuke individen hade onda andar inom sig. De personer som försökte bota 

de psykiskt sjuka, ansåg genom att ta andarnas parti så kunde de hjälpa andarna att stå emot 

den upprördhet de mot sin vilja var underkastade. Man trodde att de onda andarna var 

utspridda och inte förenade med varandra i den psykiskt sjukes kropp. Så man försökte hjälpa 

andarna att finna balans, genom att bota dem med en lugnande dryck, då skulle den psykiskt 

sjuke få lugn och ro i själen (Foucault 2010: 179-180).  

Man drömmer om ett botemedel ”som så att säga tar del ”av andarna och ”hjälper dem att 

besegra den orsak som jäser dem”. – (Foucault 2010:180) 

Under 1600-talet kom ett nytt botemedel att testas, den så kallade ”reningen” som innebar att 

man utförde en blodtransplantation, man ersatte den psykiskt sjukes blod med nytt friskt och 

lätt blod. Den här tekniken övergavs ganska snabbt trots ett antal försök (Foucault 2010: 184). 

Under 1700-talet räknas en tiondel av de arresterade i Frankrike som ”vansinniga” människor. 

De som ansågs vara vansinniga var personer med någon form av psykisk störning. Inspärrning 

ansågs vara något positivt då de gynnade familjer som inte ville ha sitt namn i vanära. Ända in 

på 1800-talets början ansågs de så kallade vansinnesmänniskorna vara monster (Foucault 

2010: 92-94).  

De personer som ansågs vara de farligaste av de vanvettiga, placerades i hålor och källare 

medans de som ansågs kunna behålla sitt lugn blev placerade i ett enda stort rum (Foucault 

2010: 96). De mest psykiskt sjuka personerna band man fast vid väggen eller i deras sängar 

och de våldsammaste personerna kedjade man fast på led vid en mur. Det kunde även 

förekomma att man fastkedjade den inlåste med ett rep rakt igenom muren, med en järnring 

runt halsen så att vaktaren kunde leda honom utifrån. Att personer kunde känna ånger, bli 

botade eller bättra sig hade ännu inte kommit på tal (Foucault 2010: 98).  

Sedan testades även nedsänkandet. Vattnet ansågs vara ett av naturen renaste tillbehör så på 

slutet av 1600-talet började man försöka rengöra de psykiskt sjuka genom att bada dem. Badet 
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kom att bli en av de viktigaste metoderna för att bota de som ansågs vara vansinniga. De 

trodde att inälvorna blev rengjorda av att bada de psykiskt sjuka (Foucault 2010: 187). Under 

1700 talet fram till 1800-talet så kom duschen att bli ett nytt verktyg för att bota de 

vansinniga. Den sjuke bands fast vid en stol under en vattenbehållare fylld med kallt vatten 

som man spolade över hans huvud. Det fanns också ett ”överraskningsbad” där den sjuke fick 

gå genom en korridor och till slut komma fram till en bassäng där han bakifrån utan att vara 

förvarnad blev ikastad. Genom att utföra dessa behandlingar blev den sjuke helt renad och så 

gott som pånyttfödd (Foucault 2010: 190-191). 

I början av1800-talet kom synen på psykiatrin att förändras. Både psykiatrikerna och 

historikerna började tvivla på hur de psykiskt sjuka behandlades, de ansåg att de som placerar 

de psykiskt sjuka i fängelse bör skämmas. Den franska psykiatrikern Esquirol ansåg att de 

psykiskt sjuka blev sämre behandlade än brottslingar (Foucault 2010: 237). Nu kräver man en 

separation mellan psykiskt sjuka och brottslingar. De man håller kvar är de personer som 

anses vara så sjuka att de är en fara för samhället eller för sig själv (Foucault 2010: 249). 

Läkare tar nu plats inom psykiatrin och ett band mellan läkare och patient skapas. Man börjar 

även se på sambandet mellan sinnesjukdomar och medicinska aspekter. Det är under den här 

perioden den vetenskapliga psykiatrin etableras (Foucault 2010: 281-283).  

Det är under 1900-talet som psykiatrin blir erkänd som en medicinsk gren. På 1900-talet 

började man arbeta med ett empirsikt grundat klassifikationssystem som liknar det som finns i 

dagens läroböcker. Mycket har dock utvecklats under 1900-talets gång så som 

ärftlighetsstudier och neurokemiska studier, men den bärande grundtanken är att man ser 

psykiska störningar som sjukdomar (Haugsgjerd 1988: 60). Det är från dessa medicinska 

begrepp psykiatrin har fått de diagnosbegrepp som används än idag (Haugsgjerd 1988: 477).   

2.2 Bemötandets betydelse  

Det här är en normativ text som beskriver hur bemötande bör genomföras. Holm (2009) anser 

att bemötandes betydelse inom vården är otroligt viktig för att patient ska känna sig 

välkommen hos psykiatrin. Snällhet räcker inte till för att räknas som ett gott bemötande inom 

vården. Det betyder mycket men för ett professionellt bemötande så krävs det utbildning inom 

området d.v.s. kunskapen och en personlig lämplighet. Även etiska frågor är betydelsefulla 

för att man ska kunna hantera situationen på rätt sätt (Holm, 2009:10). Att kunna ge ett gott 

bemötande är att man har en professionell hållning, man måste kunna skilja åt det privata och 

det personliga. Att vara privat är att vara oprofessionell eftersom man styrs av egna behov och 

inte skiljer på sin roll och den andra personens roll. När man är personlig så visar man 

uppmärksamhet och intresse samt att kunna se patienten som en medmänniska. Som patient 

vill man bli bemött som en person och inte som ett objekt. Det är viktigt att visa intresse och 

närvaro, det krävs en liten ansträngning, men inte mer tid. Det finns två övergripande krav i 

ett professionellt förhållningssätt, dels att man ska kunna acceptera att relationen till patienten 

inte är symmetrisk dels att vara medveten om sina egna känslor, behov och impulser. När det 

gäller att relationen inte bör vara symmetrisk, så menar man på att patientens behov ska 

komma i första hand och få utrymme för sina problem, att man som professionell hjälpare ger 

företräde åt patientens behov. Det andra kravet om att man ska vara medveten om ens egna 
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känslor och behov samt impulser innebär att i den situation man befinner sig i måste man ha 

en medvetenhet om sina känslor och behov för att kunna ha kontroll över dem. Det finns två 

olika känslor som är svårast att kontrollera: ilska och hjälplöshet. Dessa känslor dyker upp i 

akuta situationer och man måste försöka hantera dem för att patienten ska känna sig trygg. 

Det är viktigt att vara medveten om sina behov men samtidigt så måste även hjälparens behov 

tillfredställas. Som hjälpare måste man hantera behoven så de inte tränger undan patientens 

behov (Holm 2009:54–58). För att vara en professionell hjälpare ställs krav på medvetenhet, 

självkännedom och motivationen för att leva upp till etiska regler men även ett intresse för 

människor samt en humanistisk människosyn. Det viktiga med medvetandet om 

människosynen är att människor oftast tenderar att bli de vi förväntar oss att de ska bli. Det 

man alltid ska ha i åtanke som hjälpare är som Holm (2009) säger ”som man själv blir 

behandlad, behandlar man även andra” (Holm, 2009:69) 
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3. Tidigare forskning  

Vi har valt att se på tidigare forskning som berör området bemötande främst utifrån patientens 

perspektiv. Den första avhandlingen vi presenterar handlar om bemötandet inom psykiatrin 

utifrån patientens perspektiv. I samma avhandling undersöks hur patienter och 

familjemedlemmar från schizofreniförbundet ser på psykologer och vårdares bemötande. I 

den andra avhandlingen undersöks vårdarnas och patienternas syn på varandra.   

3.1 Familjemedlem till person med psykossjukdom 

Ewertzon (2012) presenterar i sin avhandling familjemedlemmars upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande inom psykiatrisk verksamhet. ”Avhandlingens övergripande syfte 

är att utveckla kunskap om situationen för familjemedlemmar till person med psykossjukdom, 

med särskilt fokus på deras upplevelse av vårdpersonalens bemötande och känsla av 

utanförskap när det gäller vården vid psykiatrisk verksamhet” (Ewertzon, 2012:25). 

Avhandlingen består av fyra delstudier och delstudierna II och III handlar om 

familjemedlemmarnas syn av vårdpersonalens bemötande, hur betydelsefull den är och 

känslan av utanförskap. I delstudie I utvecklar Ewertzon (2012) ett frågeformulär för att 

kunna möjliggöra undersökningen av familjemedlemmarnas upplevelser kring 

vårdpersonalen. I delstudie IV så utforskar Ewertzon (2012) hur syskon till en psykisk sjuk 

upplever situationen (Ewertzon, 2012:25). Vi vill fokusera oss på delstudie II och III eftersom 

det relaterar till vår studie om bemötande inom psykiatrin. I delstudierna II och III valde 

Ewertson att inrikta sig på deltagare från Schizofreniförbundet både patienter och 

familjemedlemmar till patienterna, där i medverkade det 69 personer, varav 52 kvinnor och 

17 män. Urvalet i Ewertzons studie var personer som var 18 år eller äldre samt hade någon 

närstående med psykossjukdom som haft kontakt med psykiatrisk vård under de senaste sex 

månaderna. Han använde sig av ett frågeformulär med 28 påståenden varav femton av dessa 

påståenden relaterade till bemötandets upplevelse, med fokus på samverkan, öppenhet och 

bekräftelse. Tretton av de resterade påståendena relaterade till känslan av utanförskap med 

fokus på maktlöshet och social isolering. I delstudie III så använde Ewertzon även sig av 

öppna frågor där personerna kunde svara på vad som var viktigt vid ett gott bemötande samt 

hur kontakten skulle varit utformad (Ewertzon 2012:30). 

I resultatet kom Ewertzon fram till att bemötande från vårdpersonalen spelade stor roll, man 

förväntar sig att ett gott bemötande ska bestå av öppenhet, samverkan, bekräftelse och det ska 

vara betydelsefullt. Men dessa kännetecken uppfattades inte i många av de fall han 

undersökte. Vårdpersonalens kontakt med familjemedlemmar spelar stor roll för att främja en 

samverkan och öppenhet med vården, det ger en slags trygghet för alla parter. I ett öppet 

bemötande så är det viktigt att man utgår ifrån den enskildes behov, den sociala världen och 

livsvärlden då de bland annat kan ingå även närstående. Alltså en öppenhet för både patienten 

och dens närstående. Varje situation är unik och man måste följa upp och se till så att den 

enskildes behov beaktas (Ewertzon 2012:53–54) . Ewerzons resultat visar även att många 

personer kände sig både isolerade och maktlösa. Ewertzon menar också att om vårdpersonalen 

har kontakt med närstående så ger det en slags trygghet för alla parter och då kan man främja 

öppenhet och samverkan. Närstående har många gånger känt sig utanför, att de inte inkluderas 

som att vara till hjälp. Många närstående vill vara inblandade i vad som sker och när de inte är 
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det så känner de sig utanför enligt Ewertzons studie. Han förklarar även tydligt att det kan 

finnas andra orsaker till att de närstående kan känna sig utanför, det kan vara patienten i sig 

som menar på att de närstående inte förstår problemet. När patienten säger att de närstående 

inte ska vara inblandade så är det svårt för vårdaren att säga emot, eftersom man utgår ifrån 

patientens behov i första hand. Samma sak gäller vid tystnadsplikt att det kan bli 

komplikationer då man inte kan uttala sig om allt inför närstående och det kan bli en känsla av 

utanförskap samt upplevelsen av bemötandet av vårdpersonalen (Ewertzon 2012:55–56). 

Ewertzon menar även på att denna studie skulle behöva vidare forskning, eftersom att det var 

en begränsning med antal deltagare i studien, och man skulle även behöva forska andra 

målgrupper av närstående (Ewertzon 2012:56–57).  

3.2 Vårdarens syn på psykiatriska patienter 

Liljas (2007) avhandling om vårdarens syn på psykiatriska patienter handlar om hur patienter 

upplever deras vårdare och hur vårdarna ser på sina patienter. Avhandlingen är kvalitativ och 

består av 5 delmoment med olika typ av inriktningar i forskningen. Den tredje inriktningen 

fokuserar på patientens bild av psykiatrin det vill säga upplevelse och bemötande. Sedan 

fokuserar forskaren på skötarens bild av samma historia som patienten, men utifrån skötarens 

syn på upplevelse och bemötande. Intervjuerna är uppbyggda med frågor som bygger på hur 

både patient och vårdare ser på historia, nutid och framtid (Lilja 2007: 15). Lilja (2007)  

skriver på s. 25 att avsikten med forskningen är att se hur vårdarnas attityder påverkar deras 

syn på patienterna och vården i helhet. Han vill även undersöka hur patienterna upplever 

vården samt hur de uppfattar deras vårdare. Patienterna är i stort behov av vårdarens hjälp och 

vårdarnas attityder till patienterna påverkar därför patienternas dagliga liv. När den här 

avhandlingen gjordes fanns det väldigt få studier om hur attityder påverkar omvårdanden. 

Tidigare studier som gjorts har påvisat att begrepp som normalisering har används inom 

psykiatrin, Lilja (2007) har därefter valt att studera vårdarnas attityder utifrån både vårdare 

och patienters egna erfarenheter. I vår studie har vi en liknande utgångspunkt, våra 

intervjupersoner det vill säga patienterna och kuratorerna/psykologerna har dock ingen 

relation till varandra som i den här avhandlingen (Lilja 2007: 15 16).  

Slutresultatet visade stora skillnader mellan patienter och vårdare. Patienterna upplevde 

vårdpersonalen som överordnade och sig själva som underordnade. Som yngre person med en 

psykossjukdom kan man uppfattas som ensam med en längtan efter relation, som tidigare 

upplevt stora yttre krav. Patienterna upplevde också att vårdarna ansåg att de hade en roll att 

uppfostra patienterna. Hos patienterna kom känslor av maktlöshet och de kände sig som 

opålitliga personer. Vårdarnas uppfattning var att de gav omvårdnad till patienterna samt att 

de såg på patienterna som ensamma med ett liv som präglats av rädsla och svek. Vårdarna 

ansågs sig vara delaktiga i patienternas återhämtningsprocesser, där patienterna skulle bli en 

hel person genom att utveckla färdigheter och få en teoretisk kunskap (Lilja, 2007:39). Lilja 

(2007) tolkar att patienterna kände sig ofria, samt att de upplevde känslor som maktlöshet och 

otrygghet. Lilja (2007) tolkar vårdarna som att de ser på patienterna som en karaktär, alla 

patienter blir en och samma och inte som en individuell individ.  
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Sammanfattning: 

Ewertzon (2012) använder sig av den kvantitativa metoden i sin avhandling medan Lilja 

(2007) använder sig av den kvalitativa metoden i sin avhandling. Ewertzons undersökning 

består av 69 personer i form av patienter och familjemedlemmar som vars intervju bestod av 

ett frågeformulär. Lilja däremot som använder sig av den kvalitativa metoden använder sig av 

en djupintervju med endast 3 patienter och 3 vårdare. De båda kommer ändå fram till flera 

liknande resonemang som vi tänkte ta upp nedan.  

Både Ewertzon och Lilja kom fram till att det finns en brist i bemötandet hos vårdpersonalen. 

De båda kommer fram till att det är viktigt att se patienten som en unik person. I båda 

studierna kommer det fram att patienterna känner sig maktlösa över sin situation. I Liljas 

studie exempelvis så kände sig patienterna maktlösa och ofria och i Ewerzons resultat så säger 

patienterna att de båda kände sig maktlösa och isolerade. 
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4. Teori/begrepp 

I det här avsnittet kommer vi att utveckla resonemanget om de begrepp och teorier vi 

använder i vår undersökning.  

Vi kommer först att presentera teorin om roller för att förklara hur patienterna kan använda 

sig av olika roller i sitt liv. Hur man som psykiskt sjuk kan klara av att leva ett liv trots sin 

psykiska sjukdom. Vi beskriver hur känslan av sympati uppstår, vi ansåg att vikten av ett bra 

bemötande grundar sig i att kunna utrycka sympati för sina patienter.  

Sedan kommer vi gå in på begreppet avvikelse för att förstå hur vi människor anser att vi bör 

vara i dagens samhälle. Ser man tillbaka på psykiatrins historia så är avvikelse ett centralt 

begrepp och att vara psykiskt sjuk förknippades oftast med normer och avvikelse. Genom 

våra intervjufrågor försöker vi ta reda på om psykiatrins patienter upplever avvikelse idag. 

Vi kommer även att fördjupa oss i begreppet skam. Inledningsvis i skamteorin förklarar vi hur 

skamkänslor utvecklas, vi kommer även att ta upp hur människan förnekar och tränger bort 

känslan av skam. Skamteorin har vi valt då även skam har förknippats med psykiatrin i 

historian. I vår skamteori tar vi även upp hur man kan känna skam för sina skamkänslor. 

Istället för att utrycka sig att man skäms så hänvisar man istället till att man känner sig dum 

etc. 

Vi tar även upp teorin om social interaktion, vi ansåg att det var en av våra centrala begrepp 

då vår undersökning kretsar kring bemötande. Bemötande uppstår i den sociala interaktionen 

och där av har vi valt teorier om den sociala interaktionen. Vi tar även upp betydelsen av 

ansikte mot ansikte situationer, som ger oss en inblick i människans reaktion vid ett konkret 

fysiskt möte.  

Dessa teorier kommer vi sedan att applicera på våra resultat, för att kunna analysera deras 

innebörd. 

4.1 Roller  

Människan spelar olika roller hela tiden vid olika tillfällen. Dessa roller kan t.ex. vara att man 

är en mamma samtidigt som man är en arbetsgivare, arbetstagare, maka, dotter, mormor, gäst, 

cyklist, vän, fiende, kollega och mycket mer. Goffman (1994) menar att vi använder oss av 

roller för att ge oss själva och andra en bild om vem vi verkligen är. Vi gör detta för att 

framstå som en person med tydlig identitet och som kan uttrycka sig på ett tydligt sätt inför 

andra så att de uppfattar en korrekt (Engdahl 2009:41–42).  

Även när det gäller barns lekar så utgörs de av olika roller, som leken ”mamma, pappa och 

barn”. Genom leken så använder barnen sig av vokala gester för att stimulera sig själv för att 

kunna använda sig av olika roller nästan obegränsat. Man använder sitt eget jag under leken 

och därmed uppstår en självmedvetenhet som sedan används under livets gång. Under leken 

så skapar barnet ett forum som består av roller och attityder som behåller den förmåga att 

kunna vända mot sig själv samt besvara en händelse med en reaktion som tillhör en annan 

persons. Attityden som vi kännetecknar som sympati kommer ifrån förmågan att kunna ta en 
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annan persons roll. Sympati är när man stimulerar medkänsla genom andra personers 

attityder. Genom att man känner sympati för andra så når man sig själv. Vi använder oss utav 

den sociala spegeln för att kunna bedöma oss själva d.v.s. genom andra människor kan vi 

uppfatta våra egna känslor (Engdahl 2005:24–25). Genom dessa lekar som barn, så har man 

kommit in i samhället som vuxen med ett jag som har tillkommit genom att anta olika roller 

(Mead 1995:252–253). 

4.2. Avvikelse och stämpling 

Avvikelse är en term med flera olika innebörder och oftast kan man använda avvikelse 

begreppet i flera olika sammanhang.  

Hilte (1996) beskriver Howard S Beckers (1963/1973) tre olika definitioner av begreppet 

avvikelse. Den första han nämner är den statistiska definitionen som innebär att ett beteende 

som avviker från det statistiskt genomsnittliga bör räknas som ett avvikande beteende. Det 

kan vara allt från rött hår och fräknar då det anses vara avvikande från den genomsnittliga 

statistiken i Sverige, likaså extrem fetma. Den andra definitionen är den patologiska 

definitionen som riktar in sig på sjukdomar. Här räknas både fysiska och psykiska sjukdomar 

in och där ingår exempelvis missbruk och kriminalitet. Sista definitionen är den 

regelorienterade definitionen, vilken handlar om regler i grupper. Det handlar alltså om 

gruppers uppsatta regler och om en gruppmedlem bryter mot någon av dessa regler så blir då 

personen en avvikare i den gruppen (Hilte 1996: 8-9). Samhället är i konstant rörelse och för 

att någon form av ordning ska upprätthållas så finns i samhället olika sanktioner och 

kontrollapparater, det vill säga påföljder i form av straff vid avvikande beteende (Hilte 1996: 

23). 

Thomas Scheff skriver om stämplingsteorin (1966), han förklarar psykisk sjukdom som ett 

socialt fenomen. Han fokuserar på både de som har en stabil psykisk störning d.v.s. de som 

mår psykiskt dåligt men ändå klarar av vardagen, och sedan de som är mentalt sjuka och inte 

klarar av ett vardagligt liv. Scheff går inte in på hur dessa psykiska sjukdomar uppstått utan 

fokuserar på hur dessa stämplar påverkar självbilden och möjligheter att leva ett normalt liv. 

Scheff menar att avvikelse inte är en egenskap utan snarare en avvikelse från 

samhällsmedlemmarnas regler. Det finns flera normer som styr det sociala samspelet mellan 

människor, dessa upptäcks inte förrän någon bryter eller avviker från dessa normer. Det här 

kallar Scheff för residuala normbrott, när någon brutit mot en norm så vill vi gärna placera 

personen i en kategori. Men när vi inte kan placera personen i en kategori så placeras han/hon 

i vad Scheff kallar residualkategorin. I residualkategorin tillhör vad vår kultur kallar för 

mentalsjukdom. Den som bryter mot självklara normer som människan tar för givet i ett 

samspel kallar vi för mentalt sjuk. Sådana regler kan bestå av att man ska se personen i 

ögonen eller inte vända ryggen till personen när man talar etc. När vi människor rör oss bland 

andra människor följer vi dessa normer för att inte anses som avvikande. Det finns även olika 

nivåer av residualbrott, om en elev under en föreläsning drömmer sig bort under lektionen så 

störs inte samspelet av det något vidare. Sedan om föreläsaren tystnar och drömmer sig bort 

så anses det vara avvikande och väldigt störande för samspelet. Det här exemplet visar att vi i 

vår vardag anpassar oss till samhället med hjälp av normer. Vi förväntar oss att personer ska 

bete sig på ett visst sätt, gällande hur vi ska uppföra oss i samhället. Ett annat exempel är när 
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en person får vredesutbrott, det kan hända om personen är stressad och har sovit illa. Personen 

normaliseras direkt då hon fått återhämtat sig med hjälp av sömn eller vila. Scheff menar att 

det är de yttre situationerna som påverkar vårt beteende, det är ingen inre egenskap. 

Omgivningen stämplar oss som antingen normala eller avvikande. Om en person beter sig 

avvikande så anses ofta personen vara mentalt sjuk. Men om vi beter oss som våra 

samhällsmedlemmar förväntar sig av oss så kommer vi bli accepterade i samhället, Scheff 

menar att människor ser det här som en belöning. Om vi inte lever upp till dessa förväntningar 

blir vi bestraffade i form av oacceptans, det kan ge oss en negativ självbild som begränsar oss 

människor hur vi ska leva (Hilte 1996: 119-121).  

Thoits (1985) har utvecklat en teori hon kallar för självstämpelteorin, teorin handlar om 

personer som frivilligt söker vård för temporära och övergående psykiska problem. Thoits 

menar genom att sätta sig in i andras reaktioner och uppfattningar om sig själv, så kan det leda 

till att man stämplar sig själv som mentalt sjuk. Thoits har tre regler gällande självstämpling: 

1. Att aktören har tagit del av samhällets kulturella perspektiv och regler. 

2. Att det finns kända normer och kulturella kategorier för dem som bryter mot 

normerna. 

3. Att aktören är motiverad att handla i enlighet med normer och förväntningar. 

Thoits ställer sig också kritisk till Scheffs residualnormer och menar att det snarare är känslo- 

och uttrycksnormer det handlar om. Hon menar att känslomässiga beteenden är omgivna av 

förväntningar och normer, det vill säga en person vet i vilken omfattning känslor kan komma i 

uttryck i olika situationer. På bröllop ska vi vara glada, på begravningar ska vi vara ledsna, 

likaså att mäns känslor är mindre accepterade, det vill säga att vuxna karlar ska inte gråta. 

Den som bryter mot de här normerna som styr våra känslor blir stämplad som mentalsjuk. 

Självbilden ändras också när man inser att ens känslor inte stämmer överens med 

känslonormerna. Personen kan då försöka korrigera skillnaden med hjälp av känsloarbete det 

vill säga att få känslorna att stämma överens med känslonormerna eller att försöka justera 

dessa normer så att de anpassar till ens känslor. När inte detta går så kan personen i fråga 

uppleva känslan av att ”bli galen”. Hjälpen eller stödet finns hos folk som har varit i liknande 

situation eller som har kunskap om området. Psykologer, psykiatriker eller socialarbetare 

hjälper personen att förstå sina egna känslor och återställa överensstämmelsen mellan känslor 

och känslonormerna (Hilte 1996: 122-123).  

Edvin Lemert (1951) skapade begreppen primära avvikelsen och den sekundära avvikelsen. 

Den primära avvikelsen kan röra sig om allt från sociala, kulturella, psykologiska eller 

fysiologiska faktorer. Den primära avvikelsen ger endast marginella konsekvenser för 

avvikaren när det kommer till hans självkänsla och status. Det som sker är att en person 

uppför sig avvikande, men vi förminskar händelsen och ser det som en olyckhändelse i 

arbetet, något som kan ses i det vardagliga livet. Vi människor kan exempelvis gå in i väggen 

utan att vi anses som mentalt sjuka, eller vi kan bli extremt alkoholpåverkade utan att vara 

alkoholister. Lemerts andra teori är den sekundära avvikelsen som betyder att ett avvikande 

handlande har gått för långt och vi kan inte neutralisera det som en vardagshändelse. Det leder 

vidare till en självstämpling och en identifiering med det avvikande beteendet. Personen 
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använder då sitt avvikande beteende som ett försvar till det sjukdomen skapar. Det kan vara 

en kriminell som fortsätter att stjäla eller en alkoholist som inte kan sluta på grund av att det 

anses vara en sjukdom. (Hilte 1996: 116). 

4.3 Skam  

Thomas Scheff inleder sin bok Microsociology med att diskutera vikten av sociala band. Det 

sociala bandet innebär att människors samspel och interaktioner med varandra skapar 

samhället. Scheff menar att människans sociala band ligger till grund för näst intill alla 

mänskliga beteenden. Ett starkt socialt band är det som håller samman ett samhälle. Det här 

bandet kopplar ihop det individuella beteendet med sociala strukturer och processer. Det 

gäller för individen att anpassa sig efter detta för att det sociala bandet ska överleva (Scheff 

1990: 4). Scheff hävdar att skam är en grundläggande känsla som uppstår i sociala 

sammanhang och som håller människans beteende i kontroll i relation med andra människor 

(Scheff 1990: 79). Det vill säga att det är de som får människan att följa de strukturer som 

samhället styrs av. Att vi inte ställer oss och skriker ute på gatan eller att vi klär av oss på Ica. 

För bryter vi mot dessa regler så avviker vi från gruppen och vi blir förmodligen uteslutna ur 

samhället då.  

Scheff refererar till Lewis (1978) teori där hon beskriver olika typer av skam. Hon menar att 

skam är en av våra viktigaste sociala emotioner. När en människa känner skam så är det ett 

tecken på hot mot det sociala bandet och när människan känner stolthet så signalerar det ett 

starkt band. Dessa känslor ligger till grund för våra strukturer i det sociala systemet.  Istället 

för att illustrera en teori så tog Lewis (1971)  med sig forskningen ut i det verkliga livet, där 

hon utförde en analys av människor i olika sociala interaktioner. Där upptäckte hon något som 

hon kom att kalla för obekräftad skam som har inriktningarna förbi passerad skam och 

uppenbar odefinierad skam. Vi kommer beskriva de båda inriktningarna för att få en helhet på 

perspektivet men vi kommer att fokusera oss på den uppenbara odefinierade skammen. 

Precis som Darwin menar Lewis att den uppenbart odefinierade skammen handlar om att 

skammen uppkommer när personen känner sig negativt utvärderad av andra personer man 

även utav sig själv. Personen känner obehagliga känslor, men personen upplever inte dessa 

känslor som skam. Personen härleder dessa känslor till allt förutom just skam och uttrycker 

sig hellre att han/hon känner sig löjlig, dum eller obekväm. Det handlar om att personen vill 

dölja ett beteende, personen vill dölja att den upplever skam. Lewis uttryck förbipasserad 

skam handlar också om att personen känner sig negativt utvärderad. Den här typen är dock 

inte alltid lika tydlig som den uppenbart odefinierade skammen. Den här typen av skam 

uttrycker sig oftast i snabbt tal men kommer inte riktigt till saken och personen känner sig inte 

effektiv. Det vill säga personen får inte saker gjort och är inte närvarande i nuet, Lewis kallar 

den här typen av skam för tvångsmässig (Scheff 1990: 86-87). 

4.4 Social interaktion 

Face-to-face eller ansikte-mot-ansikte är där själva interaktionen uppstår vid en fysisk 

närvaro, en situation där man upplever den andra personens subjektiva känslor och tankar. I 

ansikte-mot-ansikte interaktionen kan man se hur den andra personen ler och grimaserar med 
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ansiktet, och utifrån det ges en inblick om hur personen tycker om olika ting. Detta är 

symptom som gör det möjligt att uppleva den andra personens känslor och tankar, utan 

symptomen kan man inte förstå den andre personen. Ansikte-mot-ansikte situationen är den 

viktigaste inom social interaktion, allt utspelar sig utifrån den. När man står ansikte-mot-

ansikte så är man verklig, personen framför dig är verklig och i och med det kan du spegla dig 

själv i den personen, det blir en slags ”spegelreaktion”. Genom denna interaktion så kan man 

se hur man själv uppför sig och hur man är som person genom andra personer, detta kan man 

se genom att den andre personen gör uttryck som bekräftar hur du är och kan läsa av genom 

dessa uttryck. T.ex. om jag berättar ett skämt för personen framför mig, om han/hon skrattar 

så ser jag att jag är rolig genom den personen (Berger & Luckmann, 2010:41–42). 

 

Typifieringsscheman kan även användas i en ansikte-mot-ansikte situation, alltså att man har 

olika uppfattningar om olika personer, exempel vid en ansikte-mot-ansikte situation så kan 

man uppfatta att den andre är en man, en svensk eller en säljare. Dessa typifieringar påverkar 

interaktionen med personen hela tiden. Interaktionen följer olika mönster som bygger på de 

olika typifieringar man har så länge de inte innebär ingripanden som kan bli problematiska 

från den andre. Den andre personen kan även visa att mina typifieringar stämmer genom att 

säga eller göra något. De typifieringar som finns måste även anpassas och modifieras efter 

situationen (Berger & Luckmann, 2010:43–44). 

Sammanfattning: 

I vår analys kommer vi att använda oss av rollteorin som beskriver hur sympati uppstår samt 

hur man som barn lär sig att utveckla olika roller.  

Vi tar även upp Scheffs grundläggande skamteori och skamteorins uppenbart odefinierade 

skam.  

I avvikelseteorin tar vi upp teorin om residuala normbrottet och teorin om den primära 

avvikelsen samt självstämplingsteorin. 

Vi använder oss även av den sociala interaktionens ansikte-mot-ansikte teorin samt teorin om 

typifieringsscheman.  
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5. Metod  

I det här kapitlet kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga i vår metoddel. Vi kommer först 

diskutera vårt val av metod sedan tar vi upp urval och bortfall. Sedan skriver vi om hur vi 

utformade våra intervjuer samt tillvägagångssätt. Vi kommer även att diskutera vår 

förförståelse av ämnet och vårt val av analysverktyg. Till sist skriver vi om uppsatsens 

generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. 

5.1 Val av metod 

Kvalitativ forskningsmetod går ut på att finna egenskaperna i det man undersöker. Ett 

exempel från vår uppsats är upplevelse och bemötandet från psykiatrin och vilka attityder som 

uppkommer ur det. Den kvalitativa metoden vill besvara frågor om vad det undersökta 

fenomenet betyder och innebär (Widerberg 2002: 15). Intresset ligger alltså i att upptäcka 

egenskaper i det som undersöks, till skillnad från den kvantitativa metoden som snarare vill 

bestämma omfattningen av det som undersöks (Svensson & Starrin 2011: 55). För att besvara 

dessa frågor kan man använda sig av bland annat observationer där forskaren studerar 

kroppsliga och språkliga uttryck eller genom intervjuer där forskaren använder sig av samtal 

för att få ut muntliga uppgifter (Widerberg 2002: 15-17).  

Vi har framförallt valt den kvalitativa metodansatsen för att det är den metod som bäst 

besvarar våra frågeställningar. Genom att vi använder den kvalitativa metoden så kan vi 

använda oss av samtalsintervjuer. I samtalsintervjuer så kan vi fördjupa oss i de frågor vi 

ställer, exempelvis om missförstånd eller någon ytterligare frågeställning kommer upp under 

intervjun så kan vi ställa den direkt till vår intervjuperson. Vi har valt att använda oss av 

samtalsintervjuer i vår undersökning. Intervjuer är den vanligaste metoden att använda sig av i 

den kvalitativa ansatsen (Widerberg 2002: 65). Det kommer vi att göra för att vi är 

intresserade av våra intervjupersoners berättelser och uppfattning gällande bemötandet inom 

psykiatrin samt hur de har påverkat deras attityd till psykiatrin. Genom att använda den 

kvalitativa samtalsintervjun så kan vi fördjupa oss i frågorna och intervjupersonerna har större 

frihet när de besvarar våra frågor (Widerberg 2002: 16). Innan vi bestämde oss för vilken 

metod vi skulle använda så gjorde vi en problemställning till det område vi vill undersöka, i 

vårt fall bemötandet inom allmänpsykiatrin. Utifrån det kunde vi börja överväga vilken metod 

som skulle besvara våra frågor bäst (Halvorsen 2011: 79).  

5.2 Urval 

Vi har använt oss av strategiska urval när vi tog fram våra intervjupersoner. Det gjorde vi 

delvis för att vi ska undersöka ett väldigt litet urval, i vårt fall endast två psykloger/kuratorer 

och fyra patienter.  Det strategiska urvalet betyder att man väljer att intervjua personer som 

har den största kunskapen kring ämnet man vill undersöka. När en informationsintervju eller 

samtalsintervju ska utföras så är just det strategiska urvalet det vanligaste. Det passar också då 

vi är ute efter att komma åt en djupare kunskap hos personerna vi intervjuar. När det gäller 

våra patientinformanter så kontaktade vi dem själva då vi visste att dessa personer hade varit i 

kontakt med psykiatrin (Halvorsen 1996: 102). En person kontaktade oss själv då personen 

visste om vår undersökning och erbjöd sig att ställa upp i undersökningen. Personen i fråga 
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passade väl in på den typ av informant vi sökte och därav kunde personen medverka. Den här 

typen av urval kallas för självselektion och går ut på att personen tar själv kontakt med 

forskaren och erbjuder sig att delta i studien. Vi ansåg att vår uppsats inte skulle vara 

tillräckligt bred om vi endast intervjuade kvinnor därför lade vi stor prioritet på att åtminstone 

få med en man i undersökningen (Halvorsen, 1996: 100) . 

När det gäller kuratorn och psykologen så blev det att vi använde oss av snöbollsurvalet som 

är en form av strategiskt urval. Snöbollsurvalet går ut på att en person hjälper till att ge 

namnet på en informant som kan vara lämpligt för undersökningen, det hände i vårt fall. Vi 

kontaktade en av cheferna på psykiatrin som vidare hjälpte oss att komma i kontakt med dessa 

två psykologer/kuratorer (Halvorsen 1996: 102).  

5.3 Bortfall 

Vi skulle från början ha med tre psykologer eller kuratorer i vår undersökning men då det var 

väldigt svårt att få tag i både psykologer och kuratorer så fick vi begränsa oss till två, en 

psykolog och en kurator.  

5.4 Intervjuutformning 

När vi utformade vår intervjuguide så såg vi till att de frågor som ställdes utgick ifrån de 

problemställningar vi ville ha besvarade. Vår intervjuguide består av ostrukturerade frågor, 

det betyder att våra svarsalternativ är öppna (Trost 2007: 61). Till våra patientintervjuer hade 

vi 20 ostrukturerade frågor och till vår psykolog/kurator hade vi 11 ostrukturerade frågor. 

Anledningen till att vi hade fler frågor till våra intervjupatienter var för att vi har lagt större 

fokus på patienterna än psykologen och kuratorn. Våra frågor vi ställer till våra 

intervjupersoner kommer att vara öppna så att även ytterligare frågor har tillåtelse att dyka 

upp under pågående intervju.  Det vill säga frågeställningarna kommer att ha en riktlinje 

under intervjun men fördjupning kan komma att ske utifrån någon av de ställda 

intervjufrågorna (Svensson & Starrin 2011: 62-63).  

 

Det är viktigt att undvika känsloladdade ord i frågeställningarna, då det kan skapa en 

obekväm stämning för intervjupersonen vilket kan leda till negativa reaktioner som kan 

komma att påverka intervjun. Ett exempel på känsloladdade ord från vår studie kan vara vår 

fråga till psykologerna/kuratorerna ”Vad är dåligt med psykiatrin” vi formulerar då om frågan 

till ”Finns det något inom psykiatrin som kan förbättras?”.  När det gäller frågor till patienten 

var vi noga med att betona att vi inte tänker ställa några frågor om anledningen till varför våra 

intervjupersoner besökt psykiatrin, utan vi kommer endast lägga fokus på frågor som berör 

upplevelse och bemötande (Svensson & Starrin 2011: 65). Vi lade stor fokus på att ha 

följsamhet i vår intervjuguide. Vi delade upp våra frågor efter deras område exempelvis så 

lade vi alla frågor om bemötande efter varandra och alla frågor om uppkomna känslor efter 

varandra etc. Det här beror också på hur intervjun tar form, våra intervjufrågor kan komma att 

flyttas runt beroende på hur samtalet och frågorna kommer att styras under intervjun 

(Svensson & Starrin 2011: 65). Det här är väldigt vanligt vid kvalitativa intervjuer och det 

innebär att frågorna har låg standardisering. Att man tar frågorna i den ordning som passar 
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bäst i samtalet, det styrs lite beroende på intervjupersonen. Vid låg standardisering är 

variationsmöjligheterna mycket stora (Trost 2007: 59). 

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Vår intervju handlar bland annat om bemötandet inom psykiatrin, den här typen av fråga kan 

anses vara något privat. Därför lades stor vikt på bemötande mellan oss och vår 

intervjuperson. Det är viktigt som intervjuare att ge ett intryck av lugn och att samtala med 

intervjupersonen innan man sätter igång med själva intervjun. Det kan vara svårt att tala om 

känslor och lämna ut sig i en intervju. Känner sig personen otrygg i situationen kan det 

komma att påverka dess svar på intervjufrågorna (Svensson & Starrin 2011: 62-64). Lika 

viktigt som det är att ställa givande frågor så är det lika viktigt att lyssna på vad 

intervjupersonen har att säga. Vi var noga med att inte avbryta och prata när vi intervjuade 

våra respondenter, vi var aktiva samt uppmärksamma och svarade vid behov. Våra intervjuer 

flöt på bra vi fick en bra balansgång (Svensson & Starrin 2011: 66-68). 

När det kommer till vår intervju med kuratorn och psykologen så ville vi från början intervjua 

tre personer, antingen kuratorer eller psykologer men gärna en blandning. Vi fick endast 

kontakt med två personer, en kurator och en psykolog. För att komma i kontakt med 

psykologen och kuratorn så tog vi kontakt med en av cheferna på psykiatrin via mail. Vi 

skickade ut vårt informationsblad som går att läsa i bilagorna längre ned i uppsatsen. En av 

cheferna vidarebefordrade vårt mail och vi kom då i kontakt med en kurator och en psykolog. 

Intervjun med kuratorn och psykologen skedde på deras arbetsplats. Vi som intervjuar fick då 

en chans att få se intervjupersonens dagliga arbetsmiljö vilket ger ett helhetsintryck 

(Widerberg 2011: 106). Widerberg (2011: 106) beskriver det som att se intervjupersonen i sitt 

”rätta element”.  

Vi bestämde oss för att intervjua minst fyra personer när det gällde patienterna. Våra 

intervjupatienter var personer som någon ut av oss hade kontakt med sedan tidigare, det vill 

säga kände till eller kände personligen. Det kan vara en nackdel att känna sina 

intervjupersoner, det kan påverka intervjusvaren. Intervjupersonen kan känna en rädsla av att 

lämna ut sig d.v.s. att man undviker att berätta saker om sig själv för att man inte vill att andra 

ska få en ändrad bild om sig (Svensson & Starrin 2011:64). Vi upplever dock att våra 

intervjupersoner kände sig otroligt trygga av att berätta sina upplevelser och känslor. Vi 

utförde dessa intervjuer en och en d.v.s. endast en intervjuare var på plats. Det gjorde vi för 

att intervjupersonen skulle känna sig extra trygg. I det här fallet tror vi att det var till fördel att 

vi kände varandra, då våra intervjupersoner redan hade en tillit till oss som utförde intervjun.   

 Vi valde att träffas på platser som uppfattades som lugna och trygga, då vi har haft kontakt 

med personerna sedan tidigare kunde intervjuerna utspela sig på universitetets mindre 

grupprum och i våra hem. Vi valde att intervjua på platser där vi kunde prata ostört. Då 

intervjun kunde upplevas som känslig så valde vi att intervjua våra intervjupatienter enskilt 

det vill säga att vi intervjuade dem en och en. Intervjupersonen kan annars komma att känna 

sig obekväm speciellt när det gäller att besvara frågor om känslor etc. och kan då undvika att 

svara på de frågor som ställs (Svensson & Starrin 2011: 64).  Innan intervjuerna fick våra 
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intervjupatienter kolla igenom frågorna så att de skulle kunna se vilka typ av frågor som 

skulle ställas samt att de skulle kunna fundera på vad de skulle säga. Vår kurator och 

psykolog fick intervjufrågorna bifogade via mail då vi hade mindre tid med dem än vad vi 

hade med våra intervjupatienter. Innan vi började våra intervjuer så gick vi igenom etiska 

aspekter, vi förklarade att de var helt anonyma och deras identitet inte skulle kunna avslöjas 

samt hur vi skulle använda materialet och var vi skulle publicera vår uppsats. Vi spelade även 

in våra intervjuer för att det skulle underlätta under transkriberingen. Vi tog hänsyn till de 

etiska aspekterna och frågade våra informanter innan om vi hade tillåtelse att spela in 

intervjun (Halvorsen 1992: 86).  

Mötet med kuratorn skedde i hennes arbetsrum på psykiatrin. Vi fick ett varmt bemötande och 

arbetsrummet gav ett varmt och tryggt intryck. Rummet var inrett med fåtöljer, tavlor och 

flera levande ljus. Eftersom vi fick sådant bra bemötandet och intryck så blev intervjun 

väldigt avslappnad vilket gjorde att vi även kunde tala utanför de uppradade frågorna. Vår 

intervjuperson var väl förberedd när vi träffade henne, vi hade tilldelat henne frågorna någon 

dag, innan vilket gav oss ett mycket bra resultat. Vi var noga med att inte avbryta vår 

intervjuperson när hon pratade, intervjun flöt på bra och vår intervjuperson hade frågorna 

framför sig vilket gjorde att intervjun flöt på bra. Kuratorn valde även att läsa upp frågorna 

högt själv så hon kunde besvara varje fråga i lugn och ro. Hon poängterade även att vi fick 

avbryta henne under intervjun om det var några frågor eller funderingar som kom upp under 

själva intervjun utöver de ordinarie frågor vi hade ställt till henne. Vi fick väldigt bra 

svarsresultat och även några extra frågor besvarade utöver de ordinarie frågorna vi hade ställt. 

Vår intervju med kuratorn pågick i cirka 35 minuter. Intervjun med psykologen skedde i hans 

arbetsrum, vi blev bra bemötta och blev bjudna på kaffe. Kuratorn och psykologens rum 

skiljde sig åt, kuratorn hade prioriterat inredning mer och psykologens rum liknande mer ett 

kontor. Under intervjun läste vi upp frågorna själva och psykologen svarade på dem en efter 

en, vi var noga med att låta han prata till punkt. Även psykologen hade läst på frågorna innan 

vårt möte. Vi kunde även ställa fördjupade frågor under intervjun och intervjun flöt på bra. 

Intervjun med psykologen pågick i cirka 30 minuter. 

Vi lade stor prioritet på att få med minst en man i vår patientintervju. Vi hörde runt med några 

stycken som vi ansåg var lämpliga för vår undersökning men resultatet var negativt, vilket vi 

har stor förståelse för då ämnet kan anses vara känsligt. Vi fann till slut en man som var villig 

att ställa upp på intervju men avböjde att bli inspelad vilket vi respekterade till fullo. 

Samtyckeskravet ska tas på största allvar (Vetenskapsrådet, 2010). Nackdelen med att inte 

spela in intervjun är att forskaren måste komma ihåg samtalet i huvudet. Att lita på minnet är 

inte det bästa alternativet, därför bör forskaren anteckna samtalet och hela referat (Halvorsen 

1993: 103). Om forskaren ska anteckna och försöka få med allt som sägs under intervjun, så 

kan flytet i samtalet störas. Det är viktigt att som forskare lyssnar aktivt på vad 

intervjupersonen säger om man samtidigt ska anteckna det som sägs kan det bli svårt att 

hänga med när intervjupersonen fortsätter att tala (Starrin & Svensson 2011: 65-66).  
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5.6 Etiska principer 

Inledningsvis ska individskyddskravet förklaras innan intervjun utförs, det är en viktig del i de 

etiska principerna, individen ska skyddas helt mot obehörig insyn i livsförhållanden. Individer 

får inte utsättas för någon form av psykisk eller fysisk skada exempelvis i form av kränkning 

eller förödmjukelse. Det finns fyra etiska huvudkrav som här kommer att tas upp.  

1.  Det första är informationskravet, forskaren ska alltid informera de deltagande om 

deras uppgift i undersökning samt vad de har för villkor som deltagande. Det är helt 

frivilligt att delta i undersökningen samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Den 

här informationen ska ges till de deltagande innan undersökningen startar.  

2. Den andra regeln heter samtyckeskravet, som forskare ska vi innan undersökningen 

inhämta de deltagande och informationsgivarnas samtycke.  

3. Deltagarna ska självständigt bestämma om de vill medverka, hur länge de vill 

medverka samt på vilka villkor de deltar. De ska även informeras om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan utan några negativa påföljder. 

4. Om de deltagande medverkar eller avbryter sin medverkan så får de inte utsättas för 

någon som helst otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållande ska inte 

föreligga mellan de deltagande och forskaren. Det vill säga forskaren ska inte kunna 

identifiera de inlämnade uppgifterna (Vetenskapsrådet 1990: 5-11).  

Personer som medverkar i undersökningen ska lämnas största konfidentialitet samt att deras 

personuppgifter kommer att förvaras så att ingen obehörig har tillgång till uppgifterna. Alla 

inblandade i undersökningen som har till gång till etiska känsliga personuppgifter bör ge en 

underskrift om tystnadsplikt. Uppgifter som berör identifierbara personer skall antecknas 

sedan lagras och tillsist avrapporteras. Utomstående personer ska inte under några 

omständigheter kunna identifiera de medverkande personerna. Det ska alltså vara praktiskt 

taget helt omöjligt för någon utomstående person att kunna identifiera någon av de 

medverkande i undersökningen. Uppgifter om de medverkande personerna ska endast 

användas i vetenskapliga syften. Personuppgifterna i forskningen får inte användas för beslut 

eller åtgärder som kan påverka den deltagande personen, den berörda personen ska då ge ett 

särskilt medgivande, det här gäller exempelvis vård, tvångsintag etc. (Vetenskapsrådet 1990: 

12-14). 

Innan vi intervjuade våra informanter så var vi noga med att förklara de etiska principerna. Vi 

bad om deras tillåtelse att spela in intervjun och förklarade att det endast kommer att 

användas i forskningssyfte. Vi förklarade att de intervjuade kommer vara helt anonyma och 

att deras namn kommer att fingeras. Vi gav även våra informanter våra mail och 

telefonnummer om de kände för att avbryta sin medverkan under pågående c-uppsats.   

5.7 Förförståelse 

Innan vi började med vår undersökning så skrev vi ned några rader om vad vår förförståelse 

för ämnet var. Vi gjorde det innan vi började med själva undersökningen för att inte bli 

påverkade av den information vi fick under tiden. Vi båda har tidigare kunskap från vår 

utbildning gällande området bemötande och psykiatrin vilket förmodligen kommer att 
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påverka vårt tankesätt kring ämnet. Förr ansågs exempelvis psykiatrin vara ett mentalsjukhus 

för galna människor (Foucault 1983:67), vi båda anser att den synen har ändrats radikalt och 

att det har blivit allt vanligare att gå till en psykolog och framförallt mer accepterat i 

samhället. Även om vi båda anser att bilden av psykiatrin har ändrats så tror vi båda ändå att 

det kan finnas kvar en skamkänsla kring ämnet, just på grund av dess tidigare status. Att man 

som människa inte vill avvika från samhället utan följa dess normer och uppfattas som 

”normal”. Vi har olika personliga upplevelser från psykiatrin samt upplevt och hört både 

positiva och negativa berättelser gällande bemötande och hjälpen hos psykiatrin. Allt från 

nekande till hjälp eller fått hjälp utan verkan, att de känt sig nonchalerade under mötet eller att 

de inte har blivit tagna på allvar etc. Sedan finns det berättelser som visar på motsatsen, att 

personerna har fått hjälp och att de har blivit tagna på allvar. Dessa upplevelser och berättelser 

har absolut bidragit till vår förförståelse. Överlag ansåg vi båda att psykiatrin är något 

positivt, som hjälper människor att få ett bra liv. I grund och botten tror vi båda att upplevelse 

och bemötandet beror på psykologen eller kuratorn det vill säga att det är olika från person till 

person. 

5.8 Analysverktyg 

Vi använder oss av analysverktyget hermeneutik. Hermeneutiken söker sig efter möjliga 

innebörder i sitt studieobjekt och tolkar både handling, bilder, språk och texter. 

Tolkningsmetoden är den främsta kunskapsformen inom hermeneutiken och de tolkningar 

som utförs bör ske i studieobjektets meningssammanhang (Ödman 2007:48). Att tolka menas 

med att man ser något utifrån sitt eget perspektiv, exempelvis en bild kan upplevas på olika 

sätt från person till person. En person kan anse att bilden föreställer en kanin medans en 

annan person upplever att bilden föreställer en anka, det är det här som kallas för tolkning. Vi 

tolkar för att förstå och mycket av det vi tolkar har vi redan begrepp om genom en 

förförståelse och det innebär att vi inte behöver lägga ner så mycket tid på tolkningsarbetet 

(Ödman 2007:57–58). Förförståelsen är viktig för att den ger oss ledtrådar på vägen för att 

förstå det problem vi har. Förförståelsen ger en riktning i det vi söker samtidigt som det är ett 

inbyggt minne för att användas när det behövs. Vår förförståelse dyker alltid upp när vi väl 

behöver det (Ödman 2007:102). Varje tolkning inom den hermeneutiska ansatsen kräver en 

förförståelse (Svensson & Starrin 1996:189). När vi försöker bilda oss en uppfattning, så har 

vi oftast små delar och pusslar ihop dessa till en större helhet. När vi pusslar ihop delarna så 

försöker vi få ihop en innebörd i sammanhanget. Det är en ständig kontextualisering mellan 

del och helhet d.v.s. det är ett ömsesidigt beroende mellan del och helheten, vi behöver båda 

delarna för att bilda en uppfattning. Delarna hjälper oss att bilda en uppfattning om helheten 

medan helheten hjälper oss att få ett sammanhang av delarna. Detta är oftast avgörande för 

vår förståelse och tolkning (Ödman 2007:98–99). Den hermeneutiska cirkeln utgår ifrån att 

förståelsen ökar under pågående process av intervjuerna, alltså när delarna av texterna 

relaterar till helhetstexten (Svensson & Starrin 1996:189). Tolkning är en slags hypotes 

eftersom alla individer har en egen tolkning och det gör att alla tolkare inte kommer fram till 

samma slutsats. Det beror mycket på tolkarnas bakomliggande budskap som avgör hur man 

tolkar, det kan vara drömmar, fantasier, verklighetsuppfattningar, känslor m.m. Man bör ha i 
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åtanke att tolkningarna inte alltid är likvärdiga som andra tolkare och det är bra att jämföra 

varandras tolkningar för att få en helhetsbild (Ödman 2007:119). 

När det gäller del och helhetsperspektivet så har det varit till en stor fördel, vi har kunnat 

lägga ihop alla pussel från intervjuerna och teorierna och skapat en helhet.  Därmed har vi fått 

en förståelse av hur viktigt bemötande verkligen är för en psykiskt sjuk människa men också 

för psykologen eller kuratorn. Vi spelade in alla våra intervjuer förutom en, sedan 

transkriberade vi dem var för sig och sedan jämförde vi våra transkriberingar med varandra, 

sedan tolkade vi svaren och fick fram en slutsats. 

5.8.1 Tematisering 

Vi valde att göra en tematisering till vår uppsats för att enklare kunna strukturera upp alla 

områden som vi ville ha besvarade till vår studie. Vi började med att välja vårt ämne till 

uppsatsen, i vårt fall bemötandet inom psykiatrin. Vi har utgått från våra frågeställningar och 

sedan brutit ned dem i frågor som är indelade i olika teman. Vi valde ut tre teman i form av 

psykiatri och skamupplevelser, bemötande - social respons och bemötande – social 

interaktion. Till varje tema utformade vi frågor som kunde kopplas till respektive tema. Vi 

gjorde en tematisering för att täcka alla områden som vi ville ha med till vår studie (Svensson 

& Starrin s.62-63). Dessa teman går att se besvarade i vår analys och resultatdel. När vi sedan 

utförde våra transkriberingar från de inspelade intervjuerna kunde vi placera in frågorna efter 

de teman de var utformade efter. Vi har alltså använt samma teman i vår intervjuide som i vår 

analys.  

5.9 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp när man undersöker kvaliteten i analys av data 

och datainsamlingsföranden. Validiteten är överordnad jämfört med reliabiliteten. Det betyder 

att om validiteten är bra så är även reliabiliteten det. Däremot om reliabiliteten är bra så 

behöver det inte betyda att validiteten är det (Svensson & Starrin, 1996:209). 

Inom det kvalitativa forskningsområdet innebär validitet en kontroll av trovärdigheten. Det är 

en försäkran för att kunna se om det finns empiriska belägg och även om man har gjort en 

rimlig tolkning i det hela. Man avser giltigheten inom datainsamlingsmetodik, 

undersökningsupplägg samt analys av data och resultat (Svensson & Starrin 1996:211).  

I kvalitativa undersökningar så tenderar det att vara högre validitet än vad det skulle ha varit 

om det var en kvantitativ undersökning (Djurfeldt m.fl. 2010:105). I vår undersökning så har 

vi brutit ned våra övergripande frågeställningar till mindre mätbara frågor som vi sedan 

använde till våra intervjuer. Frågorna var väldigt tydliga och enkla att svara på vilket 

relaterade till en hög validitet.  

Reliabilitet handlar om prövningar i den kvalitativa studien, ifall det finns något ”konstant 

objekt”. Det vill säga att sinnestillstånden kan påverka intervjupersonens svar, exempelvis om 

personen är glad eller nedstämd under pågående intervju. Reliabilitet bör därför ses i sitt 

sammanhang, alltså bedömas utifrån hur situationen ser ut vid intervjutillfället. För att kunna 

bedöma reliabiliteten i den kvalitativa studien så krävs det att man ifrågasätter giltigheten det 
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vill säga validiteten i den situation som intervjun utförs i (Starrin 1996:210). Reliabiliteten 

avser tillförlitligheten på hur vi mäter, som även utgör dess replikerbarhet. Replikerbarhet är 

när två undersökningar ger samma resultat eller när två olika intervjupersoner ger samma 

resultat på samma frågor, vilket ger en hög reliabilitet. Vid bristande reliabilitet så kan det 

handla om att mätinstrumenten är felaktiga, exempelvis otydligt formulerade frågor eller 

otydliga svarsalternativ. Bristande reliabilitet kan även handla om intervjupersonens 

sinnestillstånd samt miljön runt omkring (Djurfeldt m.fl. 2010:104). När vi utförde våra 

intervjuer så försökte vi vara väldigt avslappnade och få en god stämning för att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga. Intervjupersonerna fick i lugn och ro gå igenom 

frågorna innan vi började med intervjun för att förbereda sig. Frågorna var tydliga och lätta att 

svara på och de interjuver vi utförde flöt på bra. Vi anser att vår uppsats har en bra och hög 

reliabilitet.  

Generalisering handlar om den utsträckningen som erhållna resultat kan gälla för andra 

situationer eller personer. Generalisering är inte möjligt inom kvalitativa studier, det beror på 

att man inte kan upprepa en intervju, eftersom det blir enskilda unika svar av varje 

intervjuperson. För att det ska kunna generaliseras så behövs det betydligt många fler 

intervjuer.  (Svensson & Starrin 1996:214–215). 
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6. Resultat och analys 

Här kommer vi att presentera vårt resultat och vår analys efter de teman vi använder oss av i 

intervjuguiden. Vi har utgått från våra frågeställningar och sedan brutit ned dem i frågor som 

är indelade i olika teman. Dessa teman berör psykiatri och skamupplevelser, bemötande – 

socialrespons och bemötande - social interaktion. En sammanfattning av frågeställningarna 

går att se i kapitel 7.  

6.1 Psykiatri och skamupplevelser 

 

I vår intervju med vår informant Sofia frågade vi vilka känslor hon upplevde när hon besökte 

psykiatrin. Sofia svarar att det kan vara lite skambelagt och att hon helst inte säger till 

personer i hennes närhet var hon ska. 

Jag ser fram emot det när jag väl är där, men det kan vara lite skambelagt. Exempelvis till 

personer i ens närhet att man kanske inte säger att nu ska jag gå till kuratorn utan att jag 

säger att jag har ett ärende istället - Sofia. 

Lewis (1971) talar om något hon kallar för ”uppenbart odefinierad skam”. Det handlar om att 

skammen uppkommer när personen känner sig negativt utvärderad av andra eller sig själv. 

Det kan vi se i intervjun med Sofia då hon inte berättar för någon av sina vänner att hon ska 

besöka en psykolog, förmodligen är hon rädd för att bli negativt utvärderad av andra. Om hon 

tror att hon kommer bli negativt utvärderad av de andra så upplever hon förmodligen negativa 

känslor själv vid besökande hos psykiatrin. Hon benämner psykiatrin som ”lite skambelagt” 

snarare än att hon själv skäms för att besöka psykiatrin. Lewis teori om den ”uppenbart 

odefinierade skammen” handlar om att personen känner obehagliga känslor, men personen 

upplever inte dessa känslor som skam. Personen härleder dessa känslor till allt förutom just 

skam och uttrycker sig hellre att han/hon känner sig löjlig, dum eller obekväm. I det här fallet 

refererar Sofia inte till att hon själv känner någon skam utan att psykiatrin är skambelagt. 

Vilket kan liknas med Lewis teori om att personen själv inte vill uttrycka att han/hon känner 

någon skam personligen (Scheff 1990: 86-87). 

 

Till skillnad från Sofia så förklarar vår patientinformant Josefin väldigt tydligt att hon 

personligen skämdes när hon besökte psykiatrin. Josefin kände sig avvikande när hon besökte 

psykiatrin. Det här i motsatsen till teorin ”uppenbart odefinierad skam” Josefin förklarar 

tydligt att det är just skam hon känner (Scheff 1990: 86-87). 

När jag stod och väntade på att få komma in så var det som att alla visste att jag skulle träffa 

en psykolog och att jag är psyk. Jag tyckte det var skämmigt - Josefin.  

Vi frågar Karin hur hon hanterar patienters skamkänslor som kan uppkomma vid besök hos 

psykiatrin. Hon berättar då att alla människor kan få problem, det kan vara allt från ekonomi 

till skilsmässa.   

Alla människor kan ju få problem, det kan ju vara skilsmässa, ekonomiska problem som gör 

att man går in i en depression – Karin.  
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Idag kan vi människor gå in i väggen utan att anses som mentaltsjuka som Lemert (1958) 

beskriver det. Lemert kallar det här för den primära avvikelsen och menar att det inte ger 

några större konsekvenser för personen när det gäller hans självkänsla och status. Idag skulle 

man kunna räkna in personer som går till psykiatrin för mindre besvär för den primära 

avvikelsen (Hilte 1996: 119-121).  

6.2 Bemötande – social respons 

I vår intervju med Sofia så kom det fram att det endast var en kurator som hon mött som inte 

levde upp till hennes förväntningar. Överlag är Sofia nöjd med psykiatrin och kommer 

definitivt kunna vända sig till psykiatrin i fortsättningen. Sofia poängterar också att lyssna är 

den viktigaste egenskapen hos en psykolog och en kurator. Hon anser att de psykologer och 

kuratorer hon mött har lyssnat på henne, förutom en psykolog av de tre psykologer/kuratorer 

hon mött. Sofia tycker att de psykologer och kuratorer hon har träffat har varit tillgängliga 

samt att de inte har gått för lång tid mellan mötena, dessa är två viktiga aspekter som hon 

tycker psykiatrin har levt upp till.  

Jag tycker jag har blivit bra bemött av de psykologer och kuratorer jag mött, förutom den 

första jag mötte, vi förstod verkligen inte varandra när vi talade - Sofia.  

Vår enda manliga intervjuperson Daniel anser dock att psykiatrin inte har bemött honom bra. 

Under mötet med sin psykolog så anser han att de var väldigt påträngande och de lyssnade 

inte på vad han hade att säga. Istället för att lyssna på Daniel så letade de efter fel. 

Jag tycker dom var påträngande och letade efter fel som inte fanns i det läget när jag var där 

- Daniel. 

Han kände sig ändå lugn och trygg innan han skulle in på sina möten, men det tror han 

berodde på att han kände sig stabil under tiden han gick dit. Han anser att de viktigaste 

egenskaperna hos en psykolog och kurator är att just lyssna. Han säger i intervjun att han inte 

fick någon kontakt med psykologen alls vilket vidare påverkade att han inte fick någon tillit 

till psykologen alls. Eftersom psykologen inte lyssnade på vad han sa så kände han sig inte 

prioriterad. Daniels möte med psykologen har förmodligen bestått av ett såkallat 

typifieringsschema som uppstår i ansikte-mot-ansikte situationer eller som det egentligen 

heter ”face-to-face”. Det vill säga man uppfattar en person i olika kategorier t.ex. svensk, 

man, arg eller glad. Personen man integrerar med kan bekräfta att typifieringsscheman 

stämmer genom att säga eller göra något. Vi antyder att Daniel bekräftade sin psykologs 

typifieringsschema på honom då de öppet letade fel på honom under samtalet (Berger & 

Luckmann, 2010:43–44).  

När Josefin besöker psykologen vill hon helst att avdelningarna ska vara uppdelade beroende 

på hur psykiskt sjuk man är. Hon tror att det kan avskräcka patienter som ska till sitt första 

möte med en psykolog när personer med svår psykisk sjukdom och personer med lättare 

psykiska besvär besöker samma avdelning.  

Enligt mig så borde det finnas separata avdelningar för hur psykisk sjuk man är. En 

avdelning för dem som kommer dit för första gången och en avdelning för dem som är där 
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regelbundet. Just för att inte avskräcka någon som är där för första gången och behöver hjälp 

- Josefin.  

I Scheffs självstämplingsteori så finns teorin om det residuala normbrottet som handlar om att 

det är de yttre situationerna som påverkar vårt beteende, att det inte är en inre egenskap. Att 

det är omgivningen som stämplar människan som antingen normal eller avvikande och som 

tidigare nämnt så hänvisas oftast avvikande handlingar idag till mentala sjukdomar, vilket i 

sin tur kan påverka personens självbild. Om vi uppför oss som våra samhällsmedlemmar 

förväntar sig av oss kommer vi bli accepterade, Scheff menar att människor upplever det här 

som ett belöningssystem. Men om vi inte skulle leva upp till dessa förväntningar blir vi 

bestraffade i form av oacceptans. Vi tror att när Josefin besöker psykiatrin så vill hon inte bli 

sedd som mentalt sjuk, då det anses vara avvikande och kan leda till en oacceptans av 

samhällsmedlemmarna. Scheff tar upp i sin teori om skam att det finns ett starkt socialt band 

som håller samman vårt samhälle. Det här bandet kopplar ihop det individuella beteendet med 

sociala strukturer och processer. Individerna måste anpassa sig efter detta för att det sociala 

bandet ska överleva. Enligt Scheff finns det en teori om att skam är en grundläggande känsla 

som uppstår i sociala sammanhang och som håller människans beteende i kontroll när 

han/hon interagerar med andra människor. Det får människor att följa de strukturer som 

samhället styrs av. För bryter man mot dessa regler så avviker man från gruppen och då finns 

det en chans att man blir utesluten ur samhället. Det här kan vara en anledning till att Josefin 

vill att psykiatrin har olika avdelningar beroende på hur psykiskt dåligt man mår (Hilte 1996: 

119-121). 

Josefin berättar att hon inte kommer gå tillbaka till psykiatrin igen. Hon blev avskräckt och 

kände att hon inte mådde bättre efter hennes samtal med sin psykolog. Det första bemötandet 

är väldigt viktigt berättar Josefin, eftersom det avgör om man känner sig trygg samt om man 

kommer går dit igen eller inte. 

Personligen kommer jag inte att gå tillbaka. Det kändes så kyligt och nedlåtande, jag blev 

mer avskräckt än att jag kände att jag mådde bättre efteråt- Josefin.  

 Josefin fortsätter att berättar under intervjun att bemötandet inom psykiatrin inte var vad hon 

förväntade sig. Det var kallt och strikt. Inget varmt bemötande som man borde få.  

Nej, det var strikt och tråkigt. De kändes som att man var ett psyk. Man blev verkligen 

behandlad som en underordnad – Josefin. 

Vi tror det här kan bero på att hon har fått ett negativt bemötande av sin psykolog. I ansikte-

mot-ansikte teorin så kan hennes typifieringsschema bekräftats d.v.s. hur hon upplever sin 

psykolog. Redan från första mötet kan hon ha fått en negativ bild av sin psykolog som sedan 

har fortsatt att bekräftats under de möten dem hade. Josefins typifieringsschema har 

förmodligen bekräftats genom något psykologen sa eller gjorde (Berger & Luckmann, 

2010:41–42).  

Vi frågade Daniel om han kommer besöka psykiatrin igen. Han svarar att han inte kommer 

göra det att han klarar sig bättre själv. Han tror definitivt det här dåliga bemötande har 
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påverkat hans syn på psykiatrin och psykologer. Han säger att det första mötet påverkar om 

man får någon tillit till sin psykolog eller inte. I Daniels fall slutade det med att han inte fick 

någon tillit till psykologer alls och att han inte vill vända sig dit igen. 

Nej det kommer jag inte göra. Jag känner att jag klarar mig bättre själv – Daniel. 

Vi tror det kan bero på att Daniel inte fick någon bra kontakt vid det första mötet. Det kan 

även vara så att han kände sig negativt utvärderad av sin psykolog men även sig själv. Det 

uppstår i teorin om den uppenbart odefinierade skammen, personen själv upplever inte det här 

som skam men han/hon upplever sig som negativt utvärderad av en annan person. Det kan 

komma ifrån det Thoits (1985) kallar för känslo- och uttrycksnormer. Thoits förklarar att 

mäns känslor är mindre accepterade i samhället d.v.s. att de går mot normen. Vi tror alltså att 

det kan vara en förklaring till varför Daniel känner att han klarar sig bättre själv. Han upplever 

en skam som gör att han känner sig negativt utvärderad. För enligt Thoits känslo- och 

uttrycksnormer så är mäns känslor inte lika accepterade i samhället som kvinnors känslor 

(Hilte 1996: 122-123).  

Ja känner att jag kan vända mig till psykiatrin, men bara för att jag måste. Men oftast tror de 

inte tror på mig. De tycker oftast att jag ser friskare ut än vad jag är - Sara. 

 

Trots att Sara känner att hon de inte tar henne på allvar så kommer hon att fortsätta besöka 

psykiatrin då hon måste.  

Förmodligen känner Sara att hon inte kan hantera sina känslor själv och därav är i behov av 

hjälp från psykiatrin. För att förklara situationen tar vi hjälp av Thoits stämplingsteori, där tar 

hon upp begreppet känslo- och uttrycksnormer. Som uppmärksammas när ens känslor inte 

stämmer överens med de förväntade känslonormerna. Så försöker personen korrigera 

skillnaden med hjälp av känsloarbete det vill säga att få känslorna att stämma överens med 

känslonormerna eller att försöka justera dessa normer så att de anpassar till ens känslor. När 

inte det går så kan känslan av att ”bli galen” uppstå. Det är oftast då man söker hjälp eller stöd 

hos personer med kunskap inom området. Personer som psykologer, psykiatriker eller 

socialarbetare kan komma att personen att förstå sina egna känslor och återställa 

överensstämmelsen mellan känslor och känslonormerna (Hilte 1996: 122-123). 

6.3 Bemötande – social interaktion 

I vår intervju med Sara så berättar att hon helst besöker kvinnliga psykologer.  

Ibland vågar jag prata om det som tynger mig ibland inte… Det beror på hur han eller hon är 

som människa. Oftast är kvinnliga psykologer mer förstående än manliga psykologer - Sara.  

Enligt Sara så är kvinnliga psykologer mer förstående än manliga psykologer. Sara menar 

också på att ett bra bemötande är i första hand att lyssna och vara förstående och det skiljer 

sig mellan psykologer.  Utifrån Meads rollteori har vi skapat oss en egen tolkning varför Sara 

tyr sig mer till kvinnliga psykologer än manliga och varför vissa patienter helst vill träffa en 

kvinnlig psykolog. Mead menar som vi ovan nämnt, att man redan som barn lär sig att ta över 

en annan persons roll. Attityder uppstår genom roller och därifrån uppkommer känslan 
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sympati. Ser man på barns lekar överlag, så leker oftast flickorna mer ödmjukt och pojkarna 

mer hårdhänt. Utifrån de tror vi att kvinnorna lär sig redan i en tidig ålder att vara 

omhändertagande och kan vara en orsak till att kvinnliga psykologer anses vara mer 

sympatiska och förstående (Engdahl 2005:24–25).  

Karin svarar på frågan hur hon gör för att patienten ska känna sig trygg och bekväm under 

mötet. Hon förklarar då att hon gärna har öppna frågor vid första samtalet. Så man lär känna 

personen lite bättre.  

Många har ju egna uppfattningar som man lägger på personen. Ibland gör jag så att jag inte 

läser på journalen då, för att träffa personen med öppna sinnen. Att man tar första samtalet 

lite mer lättare, då tycker jag man får fram lite mer andra saker som kanske inte alltid 

kommer fram vid frågor, att man inte binder samtalet och får det mer öppet - Karin.  

Vi tror att det kan vara svårt att besöka psykiatrin ibland då vi i sociala interaktioner 

automatiskt studerar varandra utifrån typifieringsscheman. Vi ser personen som gammal, ung, 

arg eller glad etc. Dessa uppstår alltid när personerna träffas ansikte-mot-ansikte och kommer 

påverka samtalet. Får patienten en direkt negativ uppfattning av sin psykolog/kurator och 

sedan ska sätta sig ned och berätta sina djupaste problem så tror vi att det kan leda till sämre 

tillit. Det här även kan relateras till Daniel, Josefin och Sofias intervju där de berättar att 

första mötet är det viktigaste, det är då tilliten skapas mellan patient och psykolog (Berger & 

Luckmann, 2010:43–44).  

Kuratorn Karin poängterade att framför allt att lyssna är den viktigaste egenskapen när man 

arbetar som kurator. Hon anser också att det är viktigt att låta människor få prata ur sig, att 

man inte pratar om sig själv. Lyssna är den viktigaste egenskapen, då många uttrycker sig att 

ingen lyssnar på dem.  

Ett gott lyssnande och vara empatisk och visa värme och omtanke. Och ett professionellt 

bemötande, att man inte pratar om sig själv till exempel om någon pratar om sina problem. 

Att man då inte drar för mycket paralleller till sig själv, utan mer vara professionell och 

kunnig – Karin.  

Ser vi på vad kuratorn Karin svarade gällande vad hon anser vara ett gott bemötande så kan vi 

se att hon lägger stor vikt på sympati, genom att lyssna och visa omtanke så sätter hon sig 

bland annat in i patientens roll för att själv kunna ta fram den känsla som patienten känner. 

Mead har en teori om att vi redan som barn lär oss under lekarna att ta över andra personers 

roller. På så vis sätter man sig in i andras situationer. Däribland finner vi känslan sympati, 

Mead menar att den har skapats genom barnets lek. Sympati är som ovan nämnts när man 

stimulerar medkänsla genom andras attityder (Engdahl 2005:24–25).  

Vi frågade psykologen Stefan hur han agerar om det inte fungerar mellan honom och en 

patient. Han berättar i sin intervju att vissa patienter begär att få komma till en yngre, äldre 

eller en kvinna.  
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Vissa är ju väldigt blyga, så då försöker jag använda mig av en försiktigare röst. Så jag 

försöker nog verkligen plocka lite i samtalet för att komma fram till om det är jobbigt att 

snacka med mig och ge lite förslag om de hellre vill träffa någon annan. Det går ju alltid bra 

och de är en del som säger att de vill träffa tjejer istället eller yngre eller äldre. Helt enkelt 

någon annan - Stefan. 

Som vi tidigare berättat så använder vi människor oss av typifieringsschema i sociala 

interaktioner. När patienter hellre vill besöka en kvinna så kan det vara så att patienten har 

negativa upplevelser gällande förtroende för män etc. Men när patienten tackar nej till en 

manlig psykolog innan han/hon ens har hunnit haft ett möte med psykologen så hinner inte 

dessa typifieringsscheman bli bekräftade. Det kan även vara så att patienten använder sig av 

typifieringsscheman under mötet och får en negativ uppfattning av sin psykolog. Psykologen 

kan exempelvis säga något som bekräftar patientens typifieringsschema, det här kan leda till 

att patienten vill byta psykolog. Likaså kan psykologen känna av om något inte stämmer 

genom ansikte-mot-ansikte teorin. Han kan då uppleva sin patients subjektiva känslor och 

tankar och får då en inblick i hur patienten känner (Berger & Luckmann, 2010:43–44).  

Vi frågar psykologen Stefan hur han hanterar patienters skamkänslor inom psykiatrin. Stefan 

berättar i sin intervju att vissa patienter säger direkt att de helst vill träffa en kvinnlig 

psykolog, då de tycker det är jobbigt att prata med en man. 

Vissa säger direkt att de helst vill träffa en kvinnlig psykolog, ja då börjar de ju där - Stefan. 

Det kom även fram i vår intervju med patienten Sara att hon helst vill möta en kvinnlig 

psykolog. Vi använde oss då av Meads teori om roller. Utifrån Meads rollteori skapade vi oss 

en egen tolkning varför vissa patienter helst vill träffa en kvinnlig psykolog. Som vi nämnde 

tidigare så menar Mead att man redan som barn lär sig att ta över en annan persons roll. 

Attityder uppstår genom roller och därifrån uppkommer känslan sympati. Vi beskrev då att 

flickor överlag leker mer ödmjukt och pojkar mer hårdhänt. Utifrån det så tror vi att 

kvinnorna lär sig redan i en tidig ålder att vara omhändertagande och det kan vara en orsak till 

att kvinnliga psykologer anses vara mer sympatiska och förstående. Att psykologen i vår 

intervju bekräftar att fler patienter hellre vill besöka en kvinnlig psykolog, styrker vår 

tolkning av Meads teori att kvinnor lär sig redan som barn att vara mer sympatiska och 

förstående. Sara känner att den kurator eller psykolog hon möter måste lägga ner mer tid på 

att henne., genom lyssna och vara mer förstående för att hon ska känna sig trygg och känna 

tillit. Sara berättar att hon inte känner några skamkänslor kring att gå till psykiatrin utan hon 

funderar mest på om hon kommer att få den hjälp hon behöver (Engdahl 2005:24–25). 

  

Psykologen Stefan tycker att vara så professionell som möjligt och ge tydlig och enkel 

information är en av de viktigaste sakerna vid mötet med en patient. Stefan berättar att det 

händer att oväsentliga saker kommer på tal under samtalet, han vill helst komma fram till ett 

mål och vad patienten är i behov av för hjälp, för att kunna arbeta framåt.  

För att bekräfta patienten då så ”mm:ar” man och håller med och är en aktiv lyssnare. Vissa 

kan man inte bekräfta, man kan inte uppmuntra dem om att prata om en massa 



29 
 

oväsentligheter, för då får man sitta här tills dödsdagen. Vi måste ju prata om vad du har för 

svårigheter och vad du kanske vill ha för hjälp exempelvis – Stefan.  

Stefan berättar att vissa kan bli riktigt förolämpade vid sådana tillfällen när han måste avbryta 

dem. Han berättar att de händer ibland då han är väldigt rak på sak. Den här typen av reaktion 

kan man endast uppleva i ansikte mot ansikte situationer då det formas en spegelreaktion. 

Stefan kan då uppleva sina patienters subjektiva känslor och tankar och genom det har han 

fått upplevt sina patienters reaktioner på hans sätt att arbeta. Stefan menar att det är onödigt 

att slösa tid då det viktigaste är att komma fram till ett mål, vad personen är i behov av för 

hjälp (Berger & Luckmann, 2010:41–42). 

 

Överlag så berättar Stefan att det finns många brister inom den kommunala psykiatrin. Han 

anser att det finns stora brister inom läkarkåren och att för mycket läkemedel delas ut. Stefan 

anser också att det ställs alldeles för lite krav på de anställda som arbetar inom psykiatrin. 

Psykiatrin funkar enormt mycket sämre än vad folk tror. Den största bristen är att det helt 

saknar mål och idé. Vad vi ska göra för något samt att vi inte har någon gemensam 

organisationskultur. Många läkare vet inte vad diagnosen är för någonting och man kastar in 

alldeles för mycket läkemedel överhuvudtaget samt att det ställs alldeles för lite krav på oss 

anställda . 

Utifrån tidigare forskning så finns det både likheter med vår uppsats och Lilja och Ewertzons 

avhandlingar. Både Lilja och Ewertzon kommer fram till att vårdpersonalens roll är otroligt 

viktig och att det finns stora brister hos behandlarna. I vår studie kommer vi fram till att det 

råder stora brister hos behandlarna enligt de patienter vi intervjuat. Både Ewertzon och Lilja 

betonar att deras intervjupatienter upplever att de är isolerade och ensamma. I vårt resultat 

finns det inga antydningar på detta, det kan bero på att Ewertzons och Liljas intervjupersoner 

var patienter som var inlagda på psykiatrin och våra intervjupersoner var endast besökare hos 

psykiatrin. I Liljas resultat kom det fram att patienterna upplevde sig själva som underordnade 

i relation till sina behandlare. Lika så kom det fram i vårt resultat att en av patienterna 

upplevde sig underordnad till sin behandlare. Våra resultat hos behandlarna skiljer sig åt då vi 

intervjuade en kurator och en psykolog som utför behandlingar och samtal tillskillnad från 

Liljas studie som handlar om vårdare som möter och stöttar sina patienter dagligen.  Liljas 

resultat av vårdarna var att de kände sig delaktiga i återhämtningsprocessen medans våra 

resultat fokuserar mer på hur behandlarna upplevde och agerade när det kom till bemötandet 

av patienter. Ewertzon intervjuar inga vårdare endast patienter och anhöriga. 

Sammanfattningsvis så har dessa studier ändå ett samband. Gemensamt för våra resultat är att 

intervjupersonerna uppfattar att d et råder stora brister hos de behandlare och vårdare 

patienterna har mött. 
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6.4 Sammanfattning 

När det kommer till upplevda skamkänslor inom psykiatrin så var det två av fyra patienter 

upplevde att de kände skam kring psykiatrin. Resterande informanter ansåg sig inte skämmas 

när de besökte psykiatrin. 

När det gäller bemötande så upplever tre av våra fyra patienter att de har blivit illa bemötta 

inom psykiatrin. Den största orsaken bland informanterna var att psykologerna/kuratorerna 

inte lyssnade på dem samt att de inte blev tagna på allvar.  

Patienterna poängterar att den viktigaste egenskapen en psykolog och kurator kan ha är just 

att lyssna. Det här resulterade sedan i att patienterna inte fick någon tillit till sina 

psykologer/kuratorer. De alla anser utifrån sina intervjuer att första bemötandet är otroligt 

viktigt då det avgör om man får någon tillit till sin psykolog eller kurator i framtida möten. 

Två av de fyra patienterna vi intervjuade skulle kunna tänka sig att besöka psykiatrin igen. De 

två som valde att inte besöka psykiatrin igen anser att de har blivit allt för illa bemötta för att 

söka hjälp igen hos psykiatrin.  

Under samtalsmötena så upplevde tre av fyra patienter att de inte fungerade mellan dem och 

sina behandlare. Något som kommer upp under intervjuerna var att patienterna helst ville 

möta en kvinna. Två av fyra patienter bekräftar även att de beror på vem man möter d.v.s. från 

person till person. Kuratorn och psykologen skiljde sig i deras möte med patienterna. Enligt 

kuratorn så är det viktigast att kunna lyssna på sina patienter medans psykologen poängterar 

att sunt förnuft och att vara saklig är en av de viktigaste egenskaperna. Vid första bemötande 

fokuserar kuratorn på att lära känna patienten medans psykologen är mer rak på sak och ger 

tydlig information. 
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7. Slutsatser och diskussion 

Hur upplever patienten att den blivit bemött av en psykolog/kurator inom allmänpsykiatrin? 

I resultat kom det fram att större delen av de intervjuade känner sig dåligt bemötta av de 

psykologer och kuratorer de mött. Endast en av de intervjuade kände sig överlag bra bemött 

av de psykologer och kuratorer hon varit i kontakt med. Tre av fyra kände ingen tillit. De 

känner sig heller inte respekterade av de psykologer/kuratorer de har mött inom psykiatrin. 

Två av fyra intervjupersoner anser att de inte kommer besöka psykiatrin igen då de anser att 

de har blivit alldeles för dåligt bemötta. De två resterande Sara och Sofia kommer kunna 

besöka psykiatrin igen av två olika anledningar. Sofia tycker hon har blivit bra bemött och att 

hon har fått den hjälp hon behöver när hon besökt sin psykolog. Sara kommer endast besöka 

psykiatrin igen för hon känner att hon måste, hon anser att det inte finns något annat ställe att 

vända sig till när hon mår som värst. 

Hur ser psykologen/kuratorn på bemötandet mellan patient och psykolog? 

Kuratorn Karin som vi intervjuade väljer ibland att inte läsa på journalen innan mötet med en 

patient. Det gör hon för att hon ska ha ett öppet sinne och bilda sig en egen uppfattning av 

patienten. För att patienten ska känna sig respekterad låter Karin alltid patienten få prata ur sig 

samtidigt som hon är noga med att lyssna på sina patienter så de känner sig bekräftade och 

tagna på allvar. Psykologen Stefan anser att den viktigaste egenskapen en psykolog kan ha är 

ett sunt förnuft och att vara saklig. När han möter en patient försöker han få patienten att 

känna sig välkommen och är allmänt artig och trevlig. Vid första mötet så presenterar han sig 

och berättar mer specifikt vad det är han arbetar med. Om patienten undrar vad han antecknar 

så får patienten alltid läsa, Stefan tycker det är viktigt med ett öppet förhållande. För Stefan är 

prat om oväsentligheter inte relevant, det viktigaste är att fokusera på vad för hjälp patienten 

behöver.  

Hur har bemötandet påverkat patientens attityd till allmänpsykiatrin? 

I analysen så kommer det fram att besök vid psykiatrin kan anses vara skambelagt. Vissa av 

patienterna känner sig avvikande när de ska besöka sin psykolog eller kurator. Det finns en 

rädsla att bli oaccepterade och att avvika från samhällets normer. I våra intervjuer kom det 

även fram att vissa patienter tyr sig mer till kvinnliga psykologer eller kuratorer. Det här hade 

vår intervjupsykolog upplevt flera gånger och vi kom fram till att de har med den sociala 

interaktionens ansikte-mot-ansikte teorin att göra. Där upplever psykologen patientens 

subjektiva känslor och tankar och får en inblick om hur sin patient känner och tycker. I en av 

intervjuerna så ansåg en av våra patientinformanter att kvinnliga psykologer var mer 

omhändertagande än manliga psykologer (Berger & Luckmann, 2010:41–42). Vi använde oss 

då av Meads teori om roller, som handlar om att man redan som barn lär sig att ta över en 

annan persons roll, bland annat genom lekar. I rollövertagandet utvecklar barnen känslan 

sympati. Ser man generellt på hur barn leker så leker flickor oftast mer försiktigt och pojkar 

mer tufft. Därav lär de sig i tidig ålder att vara omhändertagande. Vi tror att de kan vara en 

orsak till att kvinnliga psykologer upplevs som mer förstående och sympatiska (Engdahl 

2005:24–25). Genom vår intervju med psykologen och kuratorn har vi fått en större insikt i 
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hur psykiatrin fungerar och hur en kurator och psykolog ser på bemötandet med patienter. 

Genom vår intervju med psykologen så har vi fått insikt om att psykiatrin inte alltid fungerar 

så bra, att det finns brister inom den psykiatriska vården som påverkar de besökande 

patienterna. Tre av fyra patienter anser att de har blivit dåligt bemötta av de psykologer och 

kuratorer de mött. Delvis beror resultatet på vilka vi intervjuar och för att det här ska anses 

som ett allmänt och övergripande resultat så behövs fler informanter till intervjuerna. När 

psykologen vi intervjuade till vår uppsats, själv berättar att det finns otroligt många brister 

inom den psykiatriska vården, så stödjer det våra patientinformanters information ytterligare. 

Men det är fortfarande för få informanter för att uppsatsens resultat ska ses som ett 

övergripande resultat.  

 

7.1 Diskussion  

 

Vi hoppas att vår studie kommer ge läsaren större förståelse gällande vikten av ett bra 

bemötande från psykiatrins behandlare. Med hjälp av våra patientinformanter har vi fått en 

djupare förståelse hur patienter som besöker psykiatrin kan uppleva bemötandet av 

psykologer och kuratorer. Bemötandet är en otrolig viktig del av vården, för att man ska 

känna sig trygg och ha tillit till behandlaren, ett gott bemötande enligt Holm (2009) är att vara 

snäll, visa intresse, att skilja på de privata och de personliga och även visa uppmärksamhet 

samt se personen som en medmänniska och inte ett objekt. Vi har även fått en inblick i hur en 

kurator och en psykolog kan hantera patienters besök hos psykiatrin. Då vi utförde en 

kvalitativ undersökning med tidsbegränsningen så kunde vi inte intervjua fler patienter. Hade 

vi haft längre tid hade vi intervjuat fler patienter för att få ett bredare perspektiv på hur 

patienter upplever psykiatrins bemötande. Vi hade problem med att få tag på både kuratorer 

och psykologer. Till vår uppsats intervjuar vi endast en psykolog och en kurator. Vi skulle 

gärna vilja haft med en psykolog och en kurator till. Då hantering av bemötande skiljer sig 

otroligt mycket från person till person, så hade vår uppsats kunna berikas ytterligare. Att 

endast utgå från en psykolog och en kurator påverkar resultatets tillförlitlighet. Hade vi 

intervjuat fler kuratorer och psykologer så hade vår uppsats berikas ytterligare och med fler 

intervjuer så stiger vår tillförlitlighet. Vi är nöjda med att vi lyckades intervjua fyra personer 

till våra patientintervjuer. Genom att ha med fler patientinformanter så fick vi fler perspektiv 

och berättelser att arbeta med.   

Vi hörde av oss till de kommunala psykiatrier som finns i Örebro, vi kom i kontakt en av de 

två psykiatrier vi kontaktade. Det vi skulle kunna ha gjort annorlunda var att kontakta 

vårdcentraler också för att få tag på fler kuratorer.   

För vår del så har vi fått en större kunskap inom området psykiatrin och bemötandet, vi har 

fått egna föreställningar som har både bevisats och motbevisats under pågående studie. Vi har 

blivit bekräftade att bemötandet inom psykiatrin har en väldigt stor påverkan men vi har även 

sett att det påverkas mycket av kemin mellan psykologen eller kuratorn och patienten. Mycket 

hänger på hur psykologen eller kuratorn lägger upp sitt arbete och hur lyhörda samt beviljade 

de är att hjälpa en patient.  
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7.2 Vidare forskning 

 

I vidare forskning utifrån vår studie skulle man kunna med hjälp av patienter från psykiatrin 

fördjupa sig i hur bemötandet inom psykiatrin kan förbättras. Genom en kvalitativ studie 

skulle vi kunna intervjua ett antal patienter och ta reda på vad de tycker ska förbättras utifrån 

deras egna upplevelser. Vi skulle då kunna få reda på de viktigaste aspekterna som de ansåg 

skulle behöva utvecklas. Utifrån det skulle vi kunna göra en kvantitativ undersökning med 

hjälp av den kvalitativa undersökningen ta reda på vad patienter i omfång tycker ska utvecklas 

när det gäller psykiatrins bemötande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Referenslista: 

Berger, Peter L & Luckmann, Thomas (2010): Kunskapssociologi. Falun: ScandBook. 

Djurfeldt, G (2010) Statistisk verktygslåda: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB.  

Engdahl, E (2009) Konsten att vara sig själv. Malmö: Liber AB 

Engdahl, E (2005) A theory of the emotional self. Örebro. Örebro University 

Ewertzon, M. (2012) Familjemedlem till psykotisk sjukdom: bemötande och utanförskap i 

psykiatrisk vård. Örebro Universitet Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?searchId=13&pid=diva2%3A488711  

Foucault, M. (2010) Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv. 

Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

Haugsgjerd, S. (1988) Den nya psykiatrin. Borås: Centraltryckeriet.  

Hilte, M. (1996) Avvikande beteende - En sociologisk introduktion. Lund: Studentlitteratur.  

Holm, U. (2009) Det räcker inte att vara snäll. Stockholm: Natur & Kultur 

Karlsson Gadea, I (2010) Psykiatrisk tvångsvård. 

Tillgänglig:http://www.1177.se/Orebrolan/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-tvangsvard/  

Ledin, C (2012) Ångest. Tillgänglig:http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Angest/  

Lilja, L. (2007) Att normaliseras – vårdares syn på psykiatriska patienter – Mot en djupare 

förståelse av  vårdares attityder till sina patienter. Sundsvall: Mittuniversitet Tillgänglig: 

http://www.swepub.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:miun-44  

Mead, G. (1995) Medvetandet, jaget och samhället. Lund: Grahns Boktryckeri AB  
 

Nationalencyklopedin (2000) Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra Böcker. 

 

Nordgren, M. (2008) Nu vågar Eva kontakta psykiatrin. Dagens Nyheter 31 Maj.  

Tillgänglig: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/nu-vagar-eva-kontakta-psykiatrin 

Nylander A-S. (2010) Allmänpsykiatrin. Örebro Läns Landsting 12 april. Tillgänglig: 

http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Psykiatrisk-

verksamhet/Allmanpsykiatrin/Narpsykiatrin/Vad-kan-vi-inom-Narpsykiatrin-hjalpa-dig-med/  

Sjukvårdsguiden (2008). Psykiska sjukdomar. Tillgänglig: 

http://sjukvardsguiden.se/psykiskasjukdomar.html 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=13&pid=diva2%3A488711
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=13&pid=diva2%3A488711
http://www.1177.se/Orebrolan/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-tvangsvard/
http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/
http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/
http://www.swepub.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:miun-44
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/nu-vagar-eva-kontakta-psykiatrin
http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Psykiatrisk-verksamhet/Allmanpsykiatrin/Narpsykiatrin/Vad-kan-vi-inom-Narpsykiatrin-hjalpa-dig-med/
http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Psykiatri/Psykiatrisk-verksamhet/Allmanpsykiatrin/Narpsykiatrin/Vad-kan-vi-inom-Narpsykiatrin-hjalpa-dig-med/


35 
 

Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer. Tillgänglig: 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wasserman, D (2010) Depression. Tillgänglig: http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Depression/  

Widerberg, K (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

Ödman, P-J (2007) Tolkning, förståelse, vetande. Finland: Norstedts Akademiska Förlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/
http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/


36 
 

Bilaga 1 

Informationsbrev till psykolog och kurator 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro universitet som läser sociologi & socialpsykologi C. Vi håller 

på och skriver på vårt examensarbete där vi undersöker interaktionen mellan psykolog och 

patient. Vi vill bland annat ta reda på hur patient och psykolog upplever bemötandet inom 

psykiatrin. Vi skulle därför vilja ha en kort intervju med er, vi har cirka 10 frågor att ställa 

som kommer att behandla ämnet interaktion och upplevelse. Vi kommer att spela in intervjun 

med din tillåtelse, om du önskar att inte medverka längre så kan vi avbryta när som helst 

under pågående c-uppsats. Du kommer att vara helt anonym och vi kommer att fingera ditt 

namn.  

Med vänliga hälsningar  

Elina Thyberg 076-095 88 92 elinathyberg@hotmail.com  

Melissa Cheung 0769464356 melissaaa@live.se  

 

Informationsbrev till patienter 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro universitet som läser sociologi & socialpsykologi C. Vi håller 

på och skriver på vårt examensarbete där vi undersöker interaktionen mellan psykolog och 

patient. Vi vill bland annat ta reda på hur patient och psykolog upplever bemötandet inom 

psykiatrin. Vi skulle därför vilja ha en kort intervju med er, det är cirka 20 frågor. Vi kommer 

att spela in intervjun med din tillåtelse, om du önskar att inte medverka längre så kan vi 

avbryta när som helst under pågående c-uppsats. Du kommer att vara helt anonym och vi 

kommer att fingera ditt namn.  

 

Med vänliga hälsningar 

Elina Thyberg 0760958892 elinathyberg@hotmail.com  

Melissa Cheung 0769464356 melissaaa@live.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide patient 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: 

Kön:  

När var första gången du var i kontakt med psykiatrin? 

När var du i kontakt med psykiatrin senast? 

Hur många psykologer/sköterskor har du varit i kontakt med inom psykiatrin? 

             Socialrespons:  

1. Tycker du det var svårt respektive lätt att komma i kontakt med psykiatrin?  

2. a) Anser du att du har blivit bra bemött av psykiatrin i allmänhet? 

3.  b)Vad var bra/dåligt? 

4. Hur anser du att du har blivit bemött av de psykologer/kuratorer du har träffat?   

5. Vad anser du är ett bra bemötande?  

6. Vad anser du är ett dåligt bemötande?  

7. Skiljer sig bemötande från psykolog till psykolog enligt dig? 

8. Har du någonsin blivit nekad hjälp från psykiatrin? 

9. Anser du personligen att man får den hjälp man behöver inom psykiatrin?  

10. Anser du att du att du har blivit hjälpt av psykiatrin? 

11. Kommer du att vända dig till psykiatrin vid sämre mående/ha fortsatt kontakt med 

psykiatrin vid behov?  

 

Social interaktion: 

12. Tycker du att din psykolog tar dig på allvar? 

13. Tycker du att du blir bemött med respekt från din psykolog?  

14. Har du tillit till den psykolog du har träffat? D.v.s. kan du tala om de saker du känner 

för? 

15. Lyssnar din psykolog på dig?  

16. Känner du att din psykolog bryr sig tillräckligt om ditt välmående? 

17. Känner du att din psykolog lägger ned extra tid på dig och ditt välmående? 

 

Emotionssociologi och avvikelse: 

18. Vilka känslor upplever du innan du ska ha ett möte med din psykolog? 

19.  Vilka känslor upplever du vid besök inom psykiatrin? 

20. Anser du att din psykolog får dig att känna dig trygg i deras miljö? 

21. Anser du att det första bemötandet med en psykolog är den viktigaste? 

 

 



38 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide Psykolog 

Bakgrundsfrågor: 

Kön: 

Ålder: 

 Hur länge har du arbetat som psykolog? 

1. Vad anser du vara positivt med psykiatrin? 

2. Anser du att det finns några brister inom psykiatrin? 

3. Vad anser du som psykolog är ett gott bemötande? 

4. Vad anser du vara den viktigaste egenskapen när man arbetar som psykolog? 

5. a)Har du någonsin känt att det inte fungerar mellan dig och en patient? 

b) Om ja, hur agerar du då? 

6. Kan du uppleva att det finns för lite tid till dina patienter? 

7. Vad gör du för att få din patient att känna sig trygg och bekväm vid ett besök hos 

er?  

8. Vilka kriterier använder du dig av för att i ett tidigt stadium avgöra om en person 

är i behov av din hjälp? 

9. Hur gör du som psykolog för att få patienten att känna sig bekräftad och tagen på 

allvar? 

10. Hur försöker du som psykolog underlätta för patienten när det kommer till 

skamkänslor inom psykiatrin? 

11. Vad gör du om din patient upplever att han eller hon inte fått den hjälp som 

han/hon behöver? 


