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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka hur samverkan påverkar bemötandet gentemot brukare 

i kontakt med psykiatrins olika instanser. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med 

personal inom landstingets akutpsykiatriska avdelningar och kommunens socialpsykiatri. 

Materialet analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys med stöd i Honneths 

erkännandeteori och tidigare forskning. Resultatet påvisar att samverkan mellan dessa olika 

psykiatriska instanser inte fungerar som det ska och att detta påverkar brukaren negativt. 

Det finns en tendens att brukarna faller mellan stolarna. Mycket tros bero på 

kommunikationssvårigheter de olika instanserna emellan samt vårdplatsbrist inom 

landstinget. Resurserna räcker inte alltid till för att personalen ska kunna säkerställa att 

brukaren står i centrum. Personal inom psykiatrisk vård upplever att brukare inte alltid får 

ett gott bemötande. Utifrån Honneths erkännandeteori kan detta innebära missaktning och 

bryta ner brukarens personliga identitet och självrelation. Vidare anses psykiatrin och dess 

målgrupp vara ett bortprioriterat område som behöver uppmärksammas.  

Nyckelord: Akutpsykiatri, socialpsykiatri, samverkan, bemötande, erkännande.  



COLLABORATION IN PSYCHIATRY AND ITS IMPACT ON THE TREATMENT 

Authors: Maria Svensson och Mikael Wadstein 

Mälardalen University 

School of Health, Care and Social Welfare 

The Social Work Program 

Thesis in Social Work, 15 credits 

Spring term 2015 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine how collaboration affects the response against the 

user in contact with psychiatry different instances. This was done through qualitative 

interviews with staff within the County Council's emergency psychiatric departments and 

municipal social psychiatry. The material was analyzed based on a thematic content analysis 

with the support of Honneths recognition theory and previous research. The results 

demonstrates that the interaction between these different psychiatric instances are not 

working as it should and this affects patients in a negative way. There is a tendency that the 

patients fall through the cracks. Very believed to be due to communication difficulties 

between the various authorities and healthcare space limitations within the county. The 

resources are not always sufficient to allow staff to ensure that the patient is in the center. 

Staff in psychiatric care experience that users do not always get the best treatment. Based on 

Honneths recognition theory, this may mean that patients get disrespected and this can 

break down the patient's personal identity and self relation. Furthermore psychiatry and its 

target audience are considered being a lost priority area that needs attention. 

Keywords: acute-psychiatry, social-psychiatry, cooperation, treatment, recognition. 
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1  INTRODUKTION 

Utanför en polisstation i en stad i Mellansverige står en man med en tändare i ena handen 

och en dunk bensin i den andra. Mannen häller bensinen över sig och tänder på. Lågorna 

omfamnar mannen och det brinner på hans kropp och i hans kläder. Tre poliser som precis 

lämnat stationen får larm och vänder hastigt tillbaka för att försöka rädda mannen. De 

släcker elden, tar ifrån mannen dunken och kontaktar ambulans. Medan de väntar på 

ambulansen upprepar mannen ett flertal gånger att han kommer att försöka igen och att han 

vill dö. Ambulansen tar mannen till akuten som i sin tur för honom till akutpsykiatrin. 

Mannen blir utskriven. Samma dag får polisen ett larm om att samma man står utanför en 

lokal bensinstation. Mannen skaffar sig en ny dunk med bensin och sätter sig i en taxi på väg 

mot polishuset. Polispatrullen stoppar taxin och för mannen till psykiatrin. Mannen 

friskförklaras och lämnar avdelningen (Bergström, 2013).  

I enlighet med §1 och §2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska hälso- och 

sjukvården medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. De ska även 

erbjuda hela befolkningen en god hälsa och vård. Vården ska ges med respekt för människors 

lika värde. Vården ska formas utifrån människans värdighet och den som har det största 

behovet får hjälp först. Solomons, Thachil, Burgess, Hopper, Glen-Day, Ranjith och Hodgkiss 

(2011) menar att samverkan och ett snabbt mottagande då patienter anländer till en 

akutpsykiatrisk avdelning är av yttersta betydelse. Solomons m.fl. menar att samverkan på 

organisatorisk nivå måste förändras för att kunna möta behoven hos patienter. Dock är det 

inte bara ett snabbt mottagande och adekvat vård som patienter behöver. Rask (2007) menar 

att om personalens arbete och bemötande är bra kan detta bidra till en känsla av struktur och 

trygghet för patienten. Genom att personal är lyhörd, tar sig tid att lyssna och tar brukaren på 

allvar förminskas negativa tankemönster. Känslan av bekräftelse är en mycket viktig faktor. 

Mannen i det inledande exemplet är i stort behov av hjälp, hans hälsa sviktar och han blir 

nekad vård ett flertal gånger.  

Enligt 3§ HSL ansvarar inte landstinget för en “sådan hälso- och sjukvård som en kommun 

inom landstinget har ansvar för enligt 18§ första och tredje styckena”. I Sverige är det den 

kommun du lever i som ska tillhandahålla den vård som medborgarna behöver, om vården 

som behövs är utöver det som kommunen kan erbjuda träder landstinget in med fler 

resurser. Lindqvist, Markström och Rosenberg (2010) menar att redan på utredningar från 

70-talet kan noteras att samverkan mellan vårdgivare ofta betonas. Brukare faller mellan 

stolarna, väntetiderna är långa, bristen på resurser och vårdplatser utgör en risk för 

brukarens välmående. Lindqvist m.fl. använder begreppet “svängdörrspsykiatri” (s.28) för att 

beskriva situationen då brukaren skrivs in under en kort period för att sedan skrivas ut och 

kort därefter skrivas in igen. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur samverkan mellan landstingets akutpsykiatri och 

kommunens socialpsykiatri påverkar bemötandet gentemot brukare i kontakt med dessa 

instanser. Utifrån detta syfte har det formulerats fyra frågeställningar. 

1. Hur anser personalen att samverkan fungerar mellan akutpsykiatrin och 

socialpsykiatrin? 

2. Hur anser personalen att denna samverkan kan påverka brukarens upplevelse av 

vården? 

3. Vad anser personalen att de har för möjligheter att ge brukaren ett gott bemötande? 

4. Hur kan relationen mellan samverkan och brukarens upplevelse av ett positivt 

bemötande förstås? 

1.2 Centrala begrepp 

Personer som är i kontakt med socialpsykiatrin i omsorgssyfte refereras till som brukare. 

Dock dyker benämningen patient upp då personen i fråga får medicinsk vård 

tillhandahållen genom landstinget. I studien används det begrepp som förekommer i tidigare 

forskning och det begrepp som respondenterna använder. 

Hälsa definieras enligt World Health Organisation (WHO, 2003) som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välmående och inte endast avsaknad av sjukdom eller 

bräcklighet.  

I Heidegrens översättning av Honneths (2000) samlingsverk nämns begreppet 

självuppskattning vilket vi anser vara synonymt med självkänsla då Honneth skriver om 

känslan av det egna värdet. Vi anser att självkänsla är ett mer vedertaget begrepp. Därav 

användningen av begreppet självkänsla i arbetet.  

1.3 Relevans för socialt arbete 

Utifrån WHOs (2003) definition på hälsa anses både det sociala och mentala måendet vara 

viktigt för välbefinnande. Lindqvist m.fl. (2010) påpekar att psykiska problem kan ha både 

biologisk och social härkomst. Psykiatrins område är därav inte endast ett medicinskt 

område utan även socialt. De brukare som rör sig inom psykiatrin har ofta kontakt med 

instanser inom det sociala arbetets område och samverkan däremellan anses vara av stor vikt 

för brukarens situation. Framförallt då brukare som rör sig mellan instanser riskerar att falla 

mellan stolarna och behöver fångas upp.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Patienters åsikter om vad som gör god psykiatrisk vård 

Johansson och Eklund (2003) undersökte genom en kvalitativ studie patienters upplevelser 

av psykiatrisk vård samt deras åsikter kring vad som utgör god psykiatrisk vård. Resultatet 

visar att patienter från både öppen- och slutenvården värderade kvalitet i bemötandet, 

kvalitet i den hjälpande relationen till terapeut och personal samt att bli förstådd som 

viktigast för en god psykiatrisk vård. Patienterna från slutenvårdsavdelningarna värderade 

även stabilitet och struktur samt upplevelsen av minskad press. En viktig sak som lyftes upp 

var att personalen kunde erbjuda tillräckligt med tid till varje patient. Detta då det kan ta tid 

innan patienten känner sig bekväm i att öppna sig och berätta om sin situation. Om personal 

inflikade i samtalet eller agerade för tidigt uppfattades dessa av respondenterna som 

oprofessionella och opålitliga. Något annat som ansågs viktigt var att personalen kunde 

kontrollera egna värderingar och föreställningar. Risken fanns att de talade ovanför huvudet 

på patienterna och att vården saknade individanpassning. Patienterna behövde känna att de 

kunde påverka vården, att de blev lyssnade på och respekterade. Det var viktigt att mötet 

kändes personligt, att det fanns ett genuint intresse, empati och välvilja från personalens 

sida. En missnöjd öppenvårdspatient talar om upplevelsen att inte bli sedd, att personalen 

inte ville lyssna utan bara medicinera. En av patienterna beskrev att när denne blivit sedd, då 

personalen verkligen mött och relaterat till denne, känt sig existera som person. Det var 

viktigt att känna sig värdefull och finna mening i vården. Slutligen menar Johansson och 

Eklund att en tydligare koppling mellan psykologisk och sociologisk forskning kan bidra till 

att förbättra den terapeutiska relationen inom den psykiatriska vården. De menar också att 

organisationen måste skapa större möjlighet för personalen att göra ett bra arbete. 

2.2 Patienters åsikter om bemötande inom psykiatrivården 

Johansson (2013) undersökte genom en observationsstudie om sociala medier kunde 

innebära nya möjligheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar att kunna 

framföra sina åsikter och perspektiv om psykiatrivården. Genom att analysera ett svenskt 

bloggforum kunde områden identifieras där svensk psykiatrivård behöver förbättras. Genom 

bloggen blev det möjligt för patienter att enas och tillsammans berätta för varandra om hur 

de såg på psykiatrivården. Att recensera och kritisera vården som gavs till patienten var förut 

inte tänkbart på grund av att maktrelationen mellan psykiatrin och patienten. Genom 

bloggen insåg många att de inte var ensamma och att de tillsammans kunde göra sina röster 

hörda. Resultatet i studien frambringar en bild av den svenska psykiatrivården som 

otillräcklig och bristfällig. Problematiken tas upp som tre olika teman. Det första temat är 

svårigheterna att få adekvat vård såsom att psykiatrivården ofta är svårtillgänglig, har 

begränsade öppettider, att patienter ofta slussas runt samt att upplevelsen att ingen vill ta 

ansvar för dem. Det andra är att patienter ofta upplever att personalen nonchalerar och 

trivialiserar de upplevda problemen. Enligt patienter har vårdpersonal föreslagit att 
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patienten ska vila en stund eller att de bör gå en promenad för att bli av med sin ångest. Det 

tredje är att patienter ofta känner sig bestraffade och blir skuldbelagda av vårdpersonalen. 

Det vill säga att vårdpersonal påpekar att det är patientens eget fel att deras situation ser ut 

som den gör och att denne får skylla sig själv. Att kunna vara delaktig inom sociala medier är 

dock inte en självklarhet för individer med psykiska funktionsnedsättningar. Allting beror på 

dennes förmåga att kunna göra sig hörd, dennes engagemang och vilken slags psykisk 

funktionsnedsättning denne har.  

2.3 Diskriminerande psykiatrivård  

Hansson, Stjernswärd och Svensson (2013) påpekar att det saknas studier om diskriminering 

av individer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med deras studie var att genom 

kvalitativa intervjuer undersöka om dessa individer som varit i kontakt med psykiatrivården i 

Sverige diskriminerades i samhället. Hansson m.fl. frågade respondenterna om de någon 

gång känt sig diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning och var de trodde att de 

skulle bli diskriminerade under en två års period. Resultaten pekar på att diskriminering av 

dessa individer är väldigt vanligt. Detta sker oftast av den egna familjen. Respondenterna 

hade även en känsla av att personer i deras närhet ofta undvek dem. De uppgav att de ofta 

döljer sin funktionsnedsättning och att de har stora svårigheter kring formandet av nya 

relationer samt att få de nuvarande relationerna att hålla. Många kände även att familjen var 

deras största källa till stöd. Studien påvisar att förväntad diskriminering eller själv-

stigmatisering är något som majoriteten av dessa individer lider utav. Respondenterna kände 

att de i samband med arbetssökande eller sökande efter utbildning inte hade blivit 

diskriminerade, dock var vården de fått förknippad med systematisk diskriminering. 

Hansson m.fl. menar att stigmatiserandet medförde en hel del negativa konsekvenser för 

dessa individer. Stigmatiseringen påverkade ett flertal livsområden som i sin tur gjorde det 

svårt för integrering i samhället. Som en följd av detta menar Hansson m.fl. att 

respondenternas egen föreställning om att de skulle bli diskriminerade av olika 

organisationer utgjorde ytterligare hinder för deras sociala integration.  

2.4 Kvalitet i den psykiatriska slutenvården 

I en kvalitativ studie av Solomons m.fl. (2011) undersöktes kvaliteten av den psykiatriska 

vården i Storbritannien. Syftet var att undersöka personalens upplevelser av 

slutenvårdspsykiatrin, samverkan samt personalens upplevelse av vad som är viktigt för 

utförandet av vården. Intervjufrågorna fokuserade på förväntningar, tillfredsställelse och 

utvecklingsområden i arbetet. I studiens resultat framkommer fyra huvudteman. Det första 

temat är att samverkan inom psykiatrin är av väsentlig vikt för akutvården. Det nämns att det 

finns många enheter inom psykiatrin men ingen klar koppling eller samverkan mellan dem. 

Detta gör det svårt för patienter att nå rätt vård och för personalen att räcka till. Samverkan 

eller ett arbetsteam med flera expertområden skulle därför kunna överbrygga det problemet. 

I det andra temat lyfts områden som bör utvecklas i arbetet. Det främsta området var 
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kommunikation mellan personal med olika expertis. Detta för att klargöra patientens 

situation och behov samt underlätta arbetet för personalen. I det tredje temat betonas vikten 

av snabb respons och snabba processer. Att förkorta väntetider mellan remiss, färdig 

handlingsplan, beslut och uppföljning ansågs kunna höja kvaliteten av vården. En del 

läkarkonsulter ansåg att en del fall måste hanteras lika brådskande som vid hjärtstillestånd. 

Vidare fanns en osäkerhet bland personalen i hur mycket ansvar de ska ta samt om den egna 

kompetensen är tillräcklig för att fatta viktiga och brådskande beslut. Det fjärde temat visar 

att personal kan behöva mer kunskap om missbruk då detta var vanligt förekommande bland 

patienterna. 

2.5 Personalens roll inom primärvården och den sociala omsorgen 

Mitchell (2009) undersökte problematiken i den samverkan som finns mellan primärvården 

och den sociala omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Intervjuer med personal från de 

olika psykiatriska instanserna visade fyra utmärkande diskurser. Dessa var: ett informellt 

kontra formellt tillvägagångssätt, normalisering kontra patologisering, holistisk social 

hälsa/välbefinnande och emotionell hälsa/välbefinnande samt en klientfokuserad kontra 

sjukdomsfokuserad vårdmodell. Det språk personalen använde speglade tydligt 

underliggande värderingar. Personalens roller i arbetet med psykisk ohälsa skiljer sig mellan 

primärvården och inom social omsorg vilket tydligt speglades i hur de talade om personer 

med psykisk ohälsa. Mitchell menar att dessa skillnader i diskursen och värderingar kan 

komma att påverka samverkan mellan olika instanser. De sociala konstruktioner och roller 

personalen förväntas uppfylla inom respektive område kan tänkas bidra till en motvilja att 

samarbeta med andra instanser inom psykiatrin. Denna studie visade däremot ingen tydlig 

motvilja mellan personal att samarbeta med varandra samtidigt som deras handlingar inte 

visat något större engagemang till samverkan. 

2.6 Sammanfattande reflektion 

Den tidigare forskningen passar studiens syfte och frågeställningar eftersom de berör samma 

områden. I denna studie tar vi i likhet med den valda tidigare forskningen upp personalens 

syn på samverkan och den egna arbetssituationen. Den tidigare forskningen ger även insikt i 

brukares situation. Detta är av vikt då vi genom denna studie även undersökte personalens 

uppfattning av brukarens upplevelser. Att den tidigare forskningen tog upp båda dessa 

perspektiv bidrog till en större förståelse för det insamlade materialet.  
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3 TEORETISK BAKGRUND 

Honneths erkännandeteori är inspirerad av många kända författare som Aristoteteles, Kant, 

Hegel, Habermas, Rousseau, Erikson, Freud och många fler. Honneth (2000) skriver i ett 

samlingsverk att det mänskliga handlandet beror på en komplex motivationsstruktur. Moral 

formas dels efter personliga känslor och avsikter, dels av omgivningens förväntningar och 

förpliktelser. Vårt handlande speglar avsaknad av motivation om vi begränsas av yttre krav. I 

vår strävan efter det goda livet görs övervägningar om vi ska följa yttre krav eller inre 

önskningar. Försummandet av plikter eller förväntningar genererar skuld och ångest men att 

ignorera det individen själv anser betydelsefullt genererar förtvivelse eller den spontana 

reaktionen att streta emot. Honneth menar att det finns ett nära samband mellan moraliska 

inställningar, samhällets normer och ett intersubjektivt erkännande. Därav krävs ett 

alternativ där de yttre och inre kraven kan integreras för att undvika en inre konflikt och ge 

människor de förutsättningarna som behövs i stävan efter det goda livet och ett individuellt 

självförverkligande.  

3.1 Former av Erkännande 

Begreppet erkännande innefattar kärlek, respekt, uppskattning och rättigheter som ska vara 

oberoende av skillnader oss människor emellan. Vad vi anser vara en moraliskt riktig 

handling beror på vår uppfattning om hur och vad vi människor ömsesidigt erkänner hos 

varandra, en erkännandets moral. Vidare identifieras tre nivåer av erkännande som var och 

en bygger möjligheten till utvecklandet av en personlig identitet och positiv självrelation 

(Honneth, 2000).  

Den första nivån av erkännande innefattar ömsesidiga relationer präglade av kärlek och 

omtanke, såsom relationen mellan vänner eller förälder och barn. Vetskapen om att de egna 

behoven och önskemålen är av betydelse för en annan person ger ett starkt emotionellt band 

och stöd. Det finns även en trygghet i erkännandet av de egna behovens värde som genererar 

självförtroende. Denna nivå av erkännande hör ihop med något Honneth kallar för 

individuell autonomi där individen genom en viss psykisk mognad når möjligheten till 

självbestämmande och handlingskraft i hur denne vill leva sitt eget liv. Trygga mänskliga 

relationer bidrar därav till medvetenhet och erkännande av de egna behoven som i sin tur 

genererar självförtroende och motivation till ett självförverkligande (Honneth, 2000).  

Den andra nivån innebär ett rättsligt erkännande där individen betraktas som en tillräknelig 

person i lika stor utsträckning som andra människor. Denna nivå är starkt bunden till 

lagstadgade rättigheter men också till social status. Att i vardagen bli behandlad likvärdigt 

med respekt samt att betraktas som kapabel till rationellt tänkande respektive agerande. 

Genom att bli erkänd på denna nivå ges en möjlighet för självaktning, en trygghet i att 

betrakta sig själv som en person med de egenskaper som krävs för att delta i samhällslivet på 

ett övergripande och ansvarsfullt sätt. Att bli respekterad, aktad, anses ha god 

omdömesförmåga samt känna prestige och ära kan ses som grund för den egna autonomin 

(Honneth, 2000). Heidegren (2009) identifierar här tre viktiga rättighetsområden utifrån 
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Honneths teori där det krävs en viss ställning för att kunna räknas som en moraliskt 

tillräknelig person. Dessa är liberala frirättigheter, politiska deltagarrättigheter och sociala 

välfärdsrättigheter.  

Den tredje nivån av erkännande är social uppskattning. Detta innebär att individens 

förmågor och prestationer uppskattas av andra och anses värdefulla i samhället. Detta kan 

innebära att individen är lojal i förhållande till samhällets solidaritet gällande kultur och 

värderingar eller att individen bidrar till samhällsutveckling och mångfald. Den socialt 

uppskattade människan är erkänd i sin individualitet. Social uppskattning innebär att bejaka, 

uppmuntra, sätta värde på och att vara öppen för andra. Denna form av erkännande ger 

möjlighet för självuppskattning (självkänsla), en identitetsskapande positiv självbild där det 

finns en trygghet i att besitta värdefulla förmågor (Honneth, 2000).  

3.2 Former av missaktning 

En moralisk kränkning är förvägran av erkännande eller en missaktning som hotar att bryta 

ner den personliga identitet eller positiva självrelation som etablerats genom erkännandet. 

“Varje skikt i den praktiska självrelationen motsvaras då av en särskild form av orätt, som i 

sin tur korresponderar med en specifik grad av psykisk skada.”(Honneth, 2000, s.100). 

Vidare menar Honneth att beroende på hur stor kränkningen är ger den olika stor, eller olika 

djup, psykisk skada på individen. Beroende på i vilken form missaktning sker ser den 

psykiska skadan olika ut.  

Den första formen av missaktning är fysiska övergrepp riktade mot individens kroppsliga 

integritet. Individen förvägras möjligheten att styra över sin egen kropp. Det är inte själva 

smärtan som utgör missaktningen utan att individen blir utsatt för tvång och på så sätt inte 

blir erkänd i sin egen självförståelse. Missaktningen innebär också att berövas av en fysisk 

trygghet och tillit till det egna behovets värde. En fysisk kränkning beskrivs som en moralisk 

orätt och missaktning av en viktig aspekt av individens välbefinnande (Honneth, 2000). I 

Heidegrens (2009) vidare tolkning av Honneths teori bryter fysiska övergrepp ner individens 

självförtroende genom att få den sociala världen att framstå som en osäker plats.  

Den andra formen av missaktning är rättsberövande riktat mot individens sociala integritet. 

Honneth skriver att det kan handla om det rättsliga eftersättandet av hela grupper. Individen 

fråntas full moralisk tillräknelighet, sin status som fullvärdig samhällsmedlem med lika 

rättigheter. Individen betraktas inte som kapabel till rationellt tänkande eller besitta 

förmågan att på bästa sätt leva sitt eget liv. Det sker en missaktning av omdömesförmåga och 

handlingsförmåga. En missaktning på denna nivå kan visa sig genom kränkningar och 

förödmjukelser eller genom bedrägeri och svek. Utsättandet för svek innebär att inte tas på 

allvar i sitt förhållande till sig själv. Rättsberövandet bryter ner individens självaktning där 

individen själv inte anser sig lika kapabel som andra människor (Honneth, 2000).  

Den tredje formen av missaktning är en social nedvärdering. Att genom förödmjukelse, 

kränkning eller brist på respekt förvägras erkännande på denna nivå skadas känslan av att 

vara socialt betydelsefull. En social missaktning kan vara allt mellan att inte bli hälsad på till 
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grov stigmatisering. Denna form av missaktning innebär att individens förmågor och 

prestationer inte anses värdefulla samt att vissa sätt att leva och vara nedvärderas. 

Kränkningen bryter ner individens självuppskattning (självkänsla) och bidrar till att 

individen utvecklar en negativ relation till sig själv där individen i slutändan förlorar 

självtilliten och inte anser sig vara värd att behandlas med respekt (Honneth, 2000).  

3.3 Kamp för erkännande 

Honneth (2000) menar att moral formas både av yttre krav som samhällets normer och inre 

behov och önskningar som erkännande och självförverkligande. När det yttre strider mot det 

inre motiveras konflikt och kamp för erkännande, med det menas att få vara den man även 

när detta går emot normen. Enligt teorin är det endast möjligt att bygga upp och bevara en 

personlig identitet och positiv självrelation med stöd av andra människor. Vidare är även den 

individuella autonomin begränsad av sociala restriktioner som exempelvis social status. Att 

förvägras erkännande leder till en motståndsreaktion. Honneth skriver att frihet är beroende 

av kommunikativa relationer och att individens handlingsutrymme därför blir större om det 

finns en gemensam vilja. Kampen för erkännande kan med ett socialt stöd ta sin form i 

handlingsmotiverade kollektiva rörelser såsom protest eller revolution. Om individens 

handlingsutrymme däremot är starkt begränsat riskerar kampen att ta sin form i irrationella 

utlopp. Honneth menar att en moralisk överträdelse beror på ett tidigare förvägrat 

erkännande samt att erfarenheten av att ha blivit missaktad kan leda till att individen själv 

missaktar andra. Vidare diskuterar Honneth möjigheten att i vilken grad individen blivit 

erkänd eller missaktad kan komma att påverka dennes moraliska och etiska värderingar. Att 

ha erfarit upprepade missaktningar skulle kunna påverka individens egen moraliska 

inställning där värderingar skiftar och missaktning blir en naturlig del i vardagen, både att 

erfara och att utöva. Detta kan i sig ses som en motståndsreaktion emot yttre påtryckningar 

där individen vill göra sin inre röst hörd genom att gå emot samhällets förväntningar. Med 

andra ord sätta sig på tvären för att bli sedd och kunna uppmärksamma inre behov och 

önskemål.  

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Studien har en tvärsnittsdesign då den fokuserar på fler än ett fall vid en viss tidpunkt. 

Bryman (2011) menar att genom en tvärsnittsdesign kan de olika variablerna granskas för att 

upptäcka mönster och relationer. En kvalitativ metod valdes då det enligt Bryman ger 

möjlighet till en fördjupad förståelse och med en semistrukturerad intervjuform finns det 
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större möjlighet att följa respondentens egen berättelse och uppfattning. I enlighet med detta 

genomfördes sex kvalitativa intervjuer där personalens uppfattning av brukares upplevelser 

undersöktes. Utifrån syftet undersöktes även personalens syn på samverkan mellan de 

psykiatriska instanser brukare har kontakt med samt om kvaliteten i samverkan kan påverka 

brukares upplevelse av bemötande och vård.  

Vi hade i linje med en abduktiv ansats en tidig tanke om att Honneths erkännandeteori skulle 

kunna förklara personalens uppfattning av brukares upplevelser av bemötande. Inspiration 

från Honneths erkännandeteori användes både vid utformandet av intervjufrågorna samt 

analys av materialet. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är en abduktiv ansats är en slags 

kombination av induktiva och deduktiva angreppssätt. Då val av empiri och teori valdes i 

förväg men tillämpningen av dessa justerats under studiens gång kan det därför anses som en 

abduktiv ansats.  

4.2 Datainsamling och genomförande 

En kvalitativ intervjuguide (se Bilaga A) utformades på ett sätt som gav en bild av 

personalens upplevelser av samverkan, den aktuella samverkans påverkan på brukare samt 

personalens uppfattning av brukares upplevelser av bemötande inom valda instanser. 

Intervjuerna var semistrukturerade där specifika teman som bemötande och samverkan 

använts både under intervjuer och i analysen. Även nya teman som dykt upp under studiens 

gång användes i analysen.  

Den semistrukturerade intervjuformen gav möjlighet att ställa följdfrågor, be om specifika 

exempel samt låta respondenten tala fritt. Intervjufrågor utformades med stöd av Kvale och 

Brinkmanns (2009) råd för intervjustudier samt med grund i syfte och frågeställningar med 

inspiration från tidigare forskning och Honneths erkännandeteori.  

Det gjordes en pilotintervju med den kvalitativa intervjuguiden med en person för att 

säkerställa frågornas relevans. Detta görs enligt Bryman (2011) för att se att de frågor som 

ställs till respondenterna är bra formulerade, att tonfallet hos intervjuaren passar situationen 

och för att motverka missförstånd. Då pilotstudien var lyckad genomfördes därefter 

intervjuer med sex personer som arbetar inom psykiatrin under januari och februari 2015.  

Tiden för denna studie var begränsad och den personal som vi valde att intervjua var 

anställda i samma region inom antingen landstingets akutpsykiatriska avdelningar eller 

kommunens socialpsykiatriska boenden. En studie som görs inom bestämt område vid 

bestämd tidpunkt får enligt Bryman (2011) stärkt statistisk generaliserbarhet. Bland 

respondenterna fanns befattningar som enhetschef, avdelningschef, samverkansansvarig och 

psykiatrisjuksköterska. Flertalet av intervjupersonerna har dagligen kontakt med brukare 

som har någon form av psykisk funktionsnedsättning, störning eller sjukdom. Då denna 

brukargrupp ofta har kontakt med båda instanser ansågs samverkan mellan dessa vara av 

betydelse för brukarens situation. Vidare menar Byman (2011) att respondenters kompetens 

utgör en relevans för undersökningsområdet som kan stärka studiens tillförlitlighet.  
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Genom att kontakta alla kommunens socialpsykiatriska boenden i staden samt landstingets 

akutpsykiatriska avdelningar kunde intervjuer bokas in med den personal som var anträffbar 

och intresserad. Ändamålet var att finna respondenter som innehade relevant erfarenhet och 

kompetens för att kunna svara på frågeställningarna. Urvalet av respondenter blev därför en 

kombination av ändamålsurval och tillgänglighetsurval då Bryman (2011) menar att 

tillgänglighetsurval är då forskarna intervjuar de individer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga samt att ändamålsurval ställer specifika krav på respondenternas erfarenhet. 

Under studiens gång skedde också ett snöbollsurval då en av respondenterna kontaktade ett 

flertal inom sin yrkesgrupp och frågade om de ville delta i studien. Bryman (2011) beskriver 

snöbollsurval som i viss bemärkelse ett slags tillgänglighetsurval då forskaren tar kontakt 

med respondenter som är lämpade för studien och sedan använder dessa för att komma i 

kontakt med ytterligare respondenter.  

Under studien uppstod ett bortfall av respondenter då vissa som kontaktats inte var villiga att 

delta och en del var svåra att få kontakt med samt ett bortfall där tänkt respondent på grund 

av ökad arbetsbelastning blivit tvungen att avboka intervjun. Tyvärr fanns inte tillfälle att 

genomföra den senare. Utifrån Alvesson och Sköldberg (2008) ges förståelse kring att 

bortfall påverkar balans och kontroll i studien samt att om vissa befattningar blir 

överrepresenterade går olika perspektiv på sanningen förlorad.  

4.3 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med respondenternas samtycke och även handskrivna anteckningar 

gjordes för att komma ihåg viktiga delar. Inspelningen transkriberades och efter avslutad 

studie kommer inspelningarna, transkriberingarna samt handskrivet material att förstöras. 

Den insamlade datan bearbetades genom att bryta ner transkriberingen av intervjuerna i 

olika teman. Vi fann mönster i respondenternas uppfattning av och inställning till samverkan 

som gav en övergripande blick av situationen. Därav gjordes vad Bryman (2011) kallar för en 

tematisk innehållsanalys där repetitioner, övergångar, likheter och skillnader kunde 

uppmärksammas. De inledande teman som användes var bemötande och samverkan. 

Tematiseringen skedde utifrån frågeställningarna och under studiens gång tillkom nya 

viktiga subteman för att besvara frågeställningarna. Dessa var ”resurser”, ”väntetider” samt 

”det blir bättre men…”.  

Honneths erkännandeteori applicerades för att beskriva brukares upplevelser av bemötande 

och konsekvenserna utav dem. I genomgång av det insamlade materialet fanns berättelser 

som väl stämde in på det Honneth kallar för erkännande och missaktning. Genom att 

analysera dessa punkter kunde potentiella åtgärder i bemötandet identifieras. 

Vid resultatredovisningen används IP som är en förkortning för intervjuperson. Vid citat 

används (…) för att illustrera att delar av meningen har plockats bort samt (….) då hela 

meningar plockats bort. Detta gjordes dels för lyfta det relevanta respondenterna säger samt 

att delar av citat tagits bort för att skydda konfidentialiteten.   
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4.4 Forskningsetiskt ställningstagande 

Det finns etiska principer som gäller för svensk forskning och är grundläggande för frågor 

som rör respondenters frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. De fyra 

grundläggande principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Innan kontakt med respondenter skedde gjordes en 

forskningsetisk bedömning tillsammans med handledare och i diskussionen föranleddes att 

studien följde de etiska principer som gäller.  

I studien följs dessa då all empiri som anförskaffats har följt de etiska principer som gäller. 

Informationskravet följdes genom att respondenterna informerades om studiens syfte, 

tillvägagångssätt samt att respondenternas deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta 

när som helst. Denna information inkluderades också i missivbrevet (se Bilaga B) som 

skickades ut inför intervjuerna samt upprepas vid intervjutillfället. Samtyckeskravet följdes 

genom att respondenterna blev informerade om att de själva hade rätten att bestämma över 

sin medverkan i studien samt i vilken grad de ville medverka. Enligt Bryman (2011) finns risk 

att respondenter känner tvång att genomföra en intervju och svara på alla frågor. Vi var 

därför tydliga på denna punkt för att motverka att respondenten kände sig utsatt i positionen 

som respondent. Konfidentialitetskravet följdes genom att allt material och uppgifter om 

respondenterna förvarades oåtkomligt för obehöriga samt att deras identitet inte går att 

utläsa från resultatet. Vidare följdes nyttjandekravet då informationen som anförskaffats 

enbart har och kommer att användas i forskningssyfte samt att resultatet skulle publiceras.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Samverkan och dess påverkan på brukaren 

Intervjuerna visar att den nuvarande samverkan inte fungerar som den ska eller inte fungerar 

alls. IP1 beskriver samverkan som att “Den fungerar inte bra utan den fungerar inte, det är så 

illa.”. IP3 menar att “(...) det är ju väldigt olika, ibland kan jag tycka, fy fan vad dåligt det är, 

man förstår att det snackas skit om varandra (...)”. IP4 säger “(...) man skulle vilja att det var 

annorlunda.”. IP5 menar att samverkan fungerar “lite sådär faktiskt.” och att “Vissa boenden 

när man ska skriva ut patienter till exempel då då det är helt friktionsfritt, det är liksom inga 

problem alls, men hos andra, nej. Det det funkar inte, kommunikationen. Vilket är synd.” Det 

framkommer tydligt att kommunikationen sinsemellan är ett stort problem då de inte har 

någon större insikt i varandras arbete. Det uppstår missförstånd och landstingets medicinska 

perspektiv skär sig med kommunens mer terapeutiska och rehabiliterande synsätt. Detta 

leder ofta till frustration hos personalen då de inte tänker på samma sätt vilket är ett problem 

som även tas upp av Mitchell (2009). Det är som IP5 formulerar det “Vi använder ju oss av 

olika sätt att prata (...)” och det finns en tydlig bild av att personal från båda organisationerna 
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anser att de vet vad som är bäst för sina brukare. Alla respondenterna menar att en bättre 

samverkan och mer kunskap om varandra gör det bättre för alla inblandade. IP2 talar om att 

mer kunskap och förståelse behövs instanserna emellan. 

Jag tror absolut att det finns mycket förbättringspotential. Jag tror alltså överhuvudtaget det 

här med att förstå varann och vad man gör (…). Ja vi har inte laglig rätt att hålla dem kvar när 

dem söker frivilligt och dem begär att få gå hem och dem inte anses farliga så att säga, en sån 

bedömning måste ju alltid, och det där, jag tror att det skulle vara jättebra med att veta vad 

man gör vad man liksom har för rättigheter och skyldigheter, åt båda håll också (IP2).  

När kommunikationen instanserna emellan sker menar IP3 att många har svårt att släppa 

prestigen och beskriver att denne försöker lösa de problem och missförstånd som uppstår, 

vilket i vissa fall lett till en bättre samverkan. Personal från både socialpsykiatrin och 

akutpsykiatrin är snabba på att kritisera motparten för dennes brister, samtidigt uttrycker 

samtliga respondenter en vilja till en bättre samverkan med varandra. Enligt Solomons m.fl. 

(2013) är samverkan inom psykiatrin väsentlig för akutvården och att det inte finns någon 

klar samverkan mellan de många enheterna inom psykiatrin kan tänkas påverka både 

brukaren och personalens arbetssituation. IP2 menar att viktig kunskap går förlorad vid 

bristande kommunikation, exempelvis hur brukaren normalt beter sig i sin hemmiljö. Detta 

kan vara mycket viktigt enligt IP4 som säger att “Samverkan med biståndshandläggare, man 

gör utredningen, socialtjänsten, asså så många personer, så många instanser som möjligt för 

att ha ett bra underlag till en bra utredning.”. Genom en bra utredning kan kunskap om 

brukaren visa sig vara ovärderlig i vissa situationer. IP3 beskriver problematiken med att det 

“(...) finns det liksom grogrund för det här så att vi är bättre än dom eller något sånt där”. 

Detta blir motsägelsefullt då alla vill ha det bättre men få engagerar sig i att göra ett försök. 

Enligt Mitchell (2009) finns det ett tydligt mönster i att skillnader i perspektiv kan påverka 

samverkan och de sociala konstruktioner som personalen förväntas uppfylla kan bidra till en 

motvilja till samarbete. Det blir personalen som måste hantera dessa situationer även om det 

inte alltid har rätt förutsättningar för att göra en större skillnad.  

Samtliga respondenter påpekar gång på gång att de önskar ha en bättre samverkan med 

varandra. Johansson och Eklund (2003) påpekar att organisationen måste skapa större 

möjlighet för personalen att göra ett bra arbete och enligt Honneth (2000) ökar individens 

handlingsutrymme om det finns en gemensam vilja till förändring. Därav blir möjligheten till 

förändring tydlig men det som krävs är stöd från en högre instans. Respondenterna är eniga 

om att en god samverkan kan underlätta för brukarens vårdsituation och välmående. Detta 

resultat visar att en bristande samverkan skulle kunna påverka brukare på ett negativt sätt.  I 

likhet med Solomons m.fl. (2011) uttrycker IP5 en önskan om hur samverkan skulle kunna se 

ut.  

Att man på nått sätt kan (suck) gå ihop så man blir som ett team mera. För att patienten ska, 

för om jag inte har kunskap om vad vad till exempel ni gör i erat jobb då vet jag inte vad jag 

ska förmedla till min patient som frågar mig om kanske boende eller vad det nu må vara för 

nånting, och och har man en liten sån hära träffpunkter eller mingel eller utbildningsdagar 

eller nånting, bjuda in eller kanske öppna upp nå så här boenden för studiebesök eller är ni 
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intresserade av att kanske lyssna på nå andra människor som jobbar med det motsatta inom 

soc till exempel (IP5). 

Holgersson (2008) skriver att “För personer med långvariga och sammansatta behov av stöd, 

service, vård, och omsorg behövs insatser från olika aktörer.” (s. 235). Dock menar 

Holgersson att det finns ett återkommande tema i att samverkan ofta brister. Detta blir ett 

allvarligt problem där brukaren blir en slags informant och samordnare för de insatser som 

denne har blivit beviljad. Då det brister i samverkan blir brukaren lidande och utsatt för 

missaktning i form av rättsberövande, då individer enligt Honneth (2000) missaktas om de 

inte får de lagliga insatser som de har rätt till. Genom en bristande samverkan förhindras 

brukaren att få vad denne blivit lovad enligt lag och berövas från vissa rättigheter samt den 

sociala statusen som fullvärdig samhällsmedlem kränks. Detta kan i sin tur leda till att 

brukarens självaktning bryts ner och att negativa självkänslor såsom skam och frustration 

utvecklas.  

5.2 Upplevelsen av bemötandet 

Enligt IP1 kan bemötandet vara av största betydelse för brukarens välmående. IP1 säger att 

ett gott bemötande är att utgå från brukarens önskemål och att stötta brukaren i de val denne 

gör. Även IP3 beskriver hur stöd ges på brukarens villkor och säger att det handlar om att 

respektera den andre. “Jag tror det är viktigare att de får fortsätta med dåliga vanor än att jag 

talar om för dom vad dom ska göra, för någonstans, deras egen motivation till att göra 

förändringen sker ju utifrån, utifrån dom”. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare 

forskning. Johansson och Eklund (2003) skriver att patienter ansåg att kvalitet i bemötandet, 

en god relation till personal och att bli förstådd var av största betydelse för vården. Det var 

viktigt för patienten att känna att denne kunde påverka sin situation, att denne blev 

respekterad och att personalen visade välvilja. När personalen möter och relaterar till 

patienten och patienten upplever att denne blivit sedd kan det leda till en känsla av att 

existera som person. För att må bättre menar IP1 att det ibland kan räcka med att få “(...) 

känna att det faktiskt finns folk som bryr sig.”. IP5 beskriver samma sak och hävdar att “(...) 

bemötandet är jätteviktigt, att patienten ska känna sig bekräftad är jätteviktigt”. Detta går 

tydligt att koppla till Honneths (2000) tredje form av erkännande där social uppskattning 

sätter värde på brukaren. Om personal uppmuntrar och är öppen för brukaren bör detta ha 

positiv påverkan på brukarens självkänsla. 

I kontrast till detta beskrivs också hur ett dåligt bemötande kan påverka brukaren. 

Exempelvis att mötas av en suck när man kommer in genom dörren, “(...) då är det kört.” 

menar IP1. IP3 säger att “Det är inte bra, som att hälla en latrinhink över huvudet på någon 

som det krisar för”. Utifrån detta ses ett tydligt problem där brukaren riskerar att må sämre 

efter kontakt med psykiatrin om de fått ett dåligt bemötande. Detta kan enligt Honneths 

(2000) erkännandeteori innebära den tredje formen av missaktning. Ett dåligt bemötande så 

som beskrivet ovan är en kränkning och riskerar att ha en stigmatiserande effekt på brukaren 

där denne uppfattar sig själv som mindre värd än andra människor. Ett kränkande eller 

förnedrande bemötande av en instans som brukaren förväntar sig stöd och hjälp utav kan 
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påverka brukarens självkänsla negativt. Just därför är det också viktigt att dessa instanser 

som har kontakt med brukaren i svåra situationer ger ett gott bemötande som genom 

erkännandet kan bidra till att etablera en positiv självrelation och personlig identitet. IP6 

beskriver vikten av bemötandet i kontakt med brukaren genom att säga “(...) jag tror det är 

just det här med mötet, se individen och vad de behöver hjälp med, hur dom mår för dagen 

och (…) det kan vara bra ena dagen och dåligt den andra”. IP4 menar att personalen behöver 

ha rätt kompetens och att “Det krävs att du är ganska neutral, använder örona mer än vad du 

använder munnen”.  

Då respondenterna får frågan om hur de har uppfattat brukarens upplevelse av bemötande 

inom psykiatrin ges blandade svar. Det finns ingen större skillnad i svaret beroende inom 

vilken instans respondenten arbetar utan skillnaden ligger i vilken instans respondenten 

talar om. Socialpsykiatrin beskrivs överlag ha ett gott bemötande där brukaren upplever stor 

delaktighet och har möjligheter att påverka sitt liv. Personalen där beskrev sig själva samt 

beskrevs av personalen inom akutpsykiatrin som engagerade och stöttande samt att de ofta 

har tid att prata och lyssna på vad brukaren har att säga. Dock ges exempel då bemötandet 

inte är det bästa. Dessa är tillfällen då personal tar över och inte låter brukaren göra saker 

själv eller när personalen, efter att brukaren blivit utskriven från en akutpsykiatrisk 

avdelning, inte velat ta emot brukaren på det psykiatriska boendet. IP5 berättar att “vissa 

patienter vill inte tillbaka till boendet av olika anledningar, de vill hellre vara kvar hos oss, 

men vi är en akutvårdsavdelning du kan inte vara kvar hos oss för alltid”.  

Bemötandet inom akutpsykiatriska avdelningar beskrivs som både bra och dåligt. IP5 och 

IP2 menar att detta kan ha mycket att göra med på vilket sätt brukaren fått kontakt med 

akutpsykiatrin. “Frivilligt då upplever man ett bra bemötande. Ofrivilligt, inte alls bra”(IP2). 

Vidare beskriver IP2 situationen där polis hämtat brukaren och kört denne till 

akutpsykiatrin, “Självklart är det oerhört kränkande”. Trots detta upplever de flesta brukare, 

enligt personalen, att de har fått den vård de velat ha och behövde samt att brukare i en 

utvärdering efter avslutat vårdtid delger att de upplevt ett gott bemötande. De delger även att 

de känt sig delaktiga men de har inte alltid känt sig delaktiga i vårdplaneringen. IP5 menar 

att det är viktigt att alltid ta sig tid för patienten och att sätta patientens behov och önskemål 

i centrum. Detta resultat tyder på att personalen gör sitt yttersta för att bemöta brukaren men 

att det inte alltid blir som önskat. Utifrån Honneths (2000) erkännandeteori kan de delar där 

bemötandet brister, såsom att inte låta brukaren göra själv eller att tvångsvårda, innebära 

den första formen av missaktning. Ett fysiskt ingripande mot brukarens vilja kan bryta ner 

dennes självförtroende. Tyvärr finns det tillfällen då brukaren saknar sjukdomsinsikt eller av 

andra skäl inte vill få vård där personalen måste ingripa för brukarens säkerhet. Vidare 

innebär även detta en kränkning av brukarens omdömesförmåga och en rättslig missaktning.  

IP1 menar att det blivit omöjligt för brukare att komma in på akutpsykiatrin och att denne 

måste vara “så fruktansvärt sjuk för att komma in”. IP1 berättar om ett tillfälle där en brukare 

på grund av vårdplatsbrist inte blivit inlagd vid psykiatrin. “Han var helt förtvivlad. Hans 

upplevelse var att ingen vill ha mig. De vill få hjälp men inte ens psykiatrin vill ha dem, ingen 

vill ha dem”. Detta uttalande stämmer väl överens med det Johansson (2013) skriver om att 

patienter ofta slussas runt och att de upplever att ingen vill ta ansvar för dem. Utifrån 

Honneths (2000) erkännandeteori är detta en tydlig missaktning med stor negativ påverkan 
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på brukarens personliga identitet och självrelation. Vidare berättar IP1 om sin uppfattning att 

bemötandet inte är helt korrekt inom akutpsykiatrin. “Det är ju riktigt svårt det där att 

liksom förklara men jag tror att dom ibland inte känner sig välkomna, men jag kan inte säga 

att det är så utan det är den känslan jag får när man pratar med dom”. 

5.2.1 Att bli förbisedd 

Alla respondenter anser att det finns brister i samverkan som gör att brukare kan känna sig 

förbisedda. IP1 menar “Att folk kommer upp och är jättedåliga och får inte komma in, åker 

därifrån och gör någonting för då kommer man i varje fall in och då är det ju något som är fel 

i första bedömningen”. De individer som åker till en akutmottagning från ett 

socialpsykiatriskt boende gör oftast detta på eget bevåg. I dessa fall mår brukaren enligt IP1 

väldigt dåligt och att det är få tillfällen då boendet inte klarar att ge den vård som brukaren 

behöver. Ibland känner individen att denne måste göra något dumt för att verkligen få en 

vårdplats. Detta tycker IP1 är fruktansvärt, att brukare inte ens ges möjligheten till att få 

adekvat vård. IP1 sätter sig in i brukarens situation och säger “Vad ska jag göra för att folk 

ska se mig?”. Detta skulle utifrån Honneth (2000) kunna tolkas som ett uttryck av förtvivlan i 

att inte bli erkänd och i ovanstående citat där brukaren känner att denne måste göra något 

för att bli sedd kan ses som ett uttryck i kampen för erkännande.  

IP5 berättar en annan sida av problematiken då brukare ofta återkommer till akutpsykiatrin 

för att boendet larmar om att brukaren inte mår bra. När brukaren sedan kommer till 

akutpsykiatrin finns det inget psykiatriskt personalen där kan göra. IP5 menar att då “känner 

sig patienter förbisedda”. Situationen ser dock lite annorlunda ut när IP2 svarar på frågan. 

IP2 menar att de flesta patienter denne möter behandlas med tvångsvård. Tvång leder till att 

patienter känner sig förbisedda. ”Så självklart känner de sig förbisedda och kränkta och 

ibland fullständigt, de förstår liksom ingenting”. IP2 menar att det är “(...) främst kanske dem 

patienter som har förvaltare, där dem faktiskt själva inte får bestämma”. Detta tyder på att 

problematiken är mångfaciterad och risken finns att brukare upplever att dennes problem 

trivialiseras såsom Johanssons (2013) studie påvisar.  

IP3 lägger vikt vid att om personalen har god kännedom om brukaren går det att nästintill 

eliminera situationer då brukaren känner sig förbisedd. Enligt Skau (2007) måste den 

professionella hjälparen kunna förhålla sig både medmänskligt och med ett professionellt 

avstånd gentemot brukaren. Om den professionella inte tydligt förmedlar empati kan detta 

uppfattas som en kränkning. Detta är något som IP3 kallar för “fingertoppskänsla”. Om saker 

och ting görs på brukarens premisser kan både personal och brukare förbereda sig på de 

situationer där problem kan uppstå och personalen vet i förväg hur de ska agera som en 

stöttepelare för brukaren. IP3 ger ett exempel på en situation där brukare och personal 

tillsammans går och handlar. Brukaren bestämmer själv vad denne ska köpa och personalen 

bör inte lägga egna värderingar i vad brukaren köper utan hjälper brukaren med sådant som 

denne inte anser sig klara av, exempelvis betalningen. IP3 säger att “(...) vi ska inte ha någon 

agenda utan agendan ska ju vara, ska den enskilde äga”.  

Som det går att utläsas av resultatet finns det tillfällen då brukare kan bli förbisedda av 

personal inom psykiatrivården. Utifrån Honneth (2000) kan detta tolkas som ett förvägrande 
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av erkännande. Att bli förbisedd kan upplevas som väldigt kränkande eller förnedrande och 

detta kan i sin tur bryta ned individens självkänsla, eftersom individen förvägras ett positivt 

värde. Individen blir med andra ord inte uppskattad för den denne är och enligt Johansson 

och Eklund (2003) är det viktigt att brukare känner sig värdefulla och upplever att de kan 

påverka sin vårdsituation. Om personal förbiser brukares behov riskerar brukare att 

nonchaleras och kränkas. IP1 beskriver situationen när brukare blir hemskickade utan att ha 

fått det bemötande och den vård de velat ha kan man se att “De mår ännu sämre, och det är 

ju inte det man vill, man vill ju att de ska känna att de fått hjälp och må bättre”. Att 

nonchalera en brukare kan som sagt vara väldigt skadligt för dennes hälsa och välmående 

och enligt Hansson m.fl. (2013) beskriver många brukare utsättandet för systematisk 

diskriminering och stigmatisering då de haft kontakt med psykiatrivården. Därför är det en 

nödvändighet att personal tar sig tid att bemöta individen som denne är.  

IP1 berättar att brukare som åkt till den akutpsykiatriska mottagningen blivit ordinerade 

medicin för att underlätta situationen “(...) men däremot har dom inte fått den hjälp dom 

behöver och har rätt till”. IP3 menar att det hänt ett flertal gånger att brukare efter kontakt 

med akutpsykiatrin kommit tillbaka “med en påse med tabletter “. Majoriteten av 

respondenterna menar att det inte löser brukarens situation och ohälsa att sitta i väntrum 

under flera timmar för att sedan få en snabb bedömning och därefter bli hemskickad med 

medicin eller recept. Lindqvist m.fl. (2010) menar att det är vid liknande tillfällen då det 

medicinska och sociala eller terapeutiska synsätten motsätter sig. Om bemötandet inte 

stämmer överens med brukarens förväntningar kan det leda till en ökad känsla av 

diskriminering och enligt Hansson m.fl. (2003) kan det också leda till att brukaren får en 

ökad misstro mot myndigheter och vården över lag. IP1 och IP5 menar att individer som 

söker hjälp bestämmer sig för att inte gå till akutmottagningen på grund av förutfattade 

meningar om att de inte kommer att få den hjälp de behöver.  

Just för brukare som kommer till psykiatrin när man bara hört så dåligt, man har ju ingen, 

ingen öppen inställning till den vården som man får (....) Jag tror man går in med en 

inställning om att det här kommer ju bara bli värre liksom (IP5). 

5.2.2 Väntetider 

Johansson (2013) menar att psykiatrin är alldeles för svårtillgänglig för att erbjuda brukare 

ett adekvat stöd och Solomons m.fl. (2011) menar att ett stort problem är långa väntetider. 

Då detta ämne påtalas under intervjuerna ges en blandad respons. De flesta av 

respondenterna menar att väntetiden inte är något större bekymmer. IP1 menar att 

väntetider förekommer på alla akutmottagningar och det är förståeligt att en viss väntetid är 

att förbereda sig på. Då frågan ställs om hur brukare uppfattat väntetiderna menar IP6 att 

det “har nog varit ganska okej tycker jag” men IP3 säger något annat.  

(...) det är ju någonting som dom ofta återkommer till att dom tycker att de får sitta, att de får 

vänta ganska länge, det gillar dom ju inte, av flera orsaker, en kan ju vara för att de mår så 

jävla dåligt och sen finns det ju det här med impulskontroll och allt sånt där (IP3).  
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Att brukare lämnar akutmottagningen innan de får möta vårdpersonal är inte helt ovanligt, 

enligt IP3, men väntetiderna för inte bara något negativt med sig utan ibland kan det ge 

brukaren tid att reflektera och känna efter om denne verkligen behöver akut vård. Resultatet 

påvisar att många, men inte alla, individer som söker hjälp och stöd hos akutpsykiatrin 

påverkas av långa väntetider. Vidare är IP4 och IP5 överens om att situationen ser värre ut 

för de individer i samhället som inte haft kontakt med psykiatrin sen tidigare och att brukare 

på socialpsykiatriska boenden har snabbare tillgång till landstingets psykiatri än många 

andra. 

Ja, jag tror ju att när dem är inne hos oss, alltså har ett boende, då är dem ju så att säga inne i 

rullorna. Då går det fortare. Men asså tittar du förövrigt ute i samhället eh du har en diagnos 

eller du kanske har vi säger typ ADHD å och sen så en utredning tar ju ett till två år.” (....) Det 

är alldeles för lång tid och det är där jag menar, där ska det liksom gå fortare, tidigare insatser 

(IP4).  

5.3 Resurser  

Utifrån intervjuerna syns tydligt att möjligheten till att ge ett gott bemötande är starkt 

kopplat till resursfrågan. IP1 säger att “(...) nyckeln till ett bra bemötande är personal”. Detta 

är något som IP2 håller med om och på frågan om denne anser att verksamheten har 

tillräckliga resurser för att ge brukaren ett gott bemötande ges svaret “Det är lite ojämnt, för 

det är väldigt mycket en personalfråga”. IP3 är inne på samma spår och menar att vissa dagar 

när det finns mycket att göra saknas tiden till att skapa rätt förutsättningar för brukaren. 

Vidare påpekas att ledarskap och en chef som stöttar är en viktig förutsättning för personalen 

och för att bemötandet ska bli bra. Då respondenterna får en allmän fråga kring om de anser 

att deras avdelning/verksamhet har tillräckliga resurser svarar samtliga att deras egen 

avdelning/verksamhet för det mesta har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag. 

Däremot är de alla överens om att vissa dagar eller att det vid vissa tillfällen skulle behövas 

mer personal för att hinna med arbetet. Skau (2007) skriver om en sjuksköterska som säger 

att “Kritik tystas alltför lätt ner i kollegiet, med förevändningen att vi inte har tid. Vi saknar 

alltså tid att stanna upp och tänka efter vad vi håller på med. Är inte det absurt?” (s. 18). IP2 

menar att brukare märker av om personalen är stressad och att personalen upplever att de 

inte alltid räcker till. Johansson och Eklund (2003) samt IP5 menar att det är viktigt att 

personalen kan erbjuda tillräckligt med tid till varje patient då det kan ta tid att bygga upp ett 

förtroende.  

Flera av respondenterna menar att under de senaste åren har det skett nedskärningar inom 

landstingspsykiatrin. IP2 säger “Ja, jag kan väl säga såhär att psykiatrin de senaste åren 

saknar ju fasta läkare, och det påverkar väldigt mycket vården av patienter, vilket också 

påverkar bemötandet.”. Vidare menar IP2 att den fasta personalen är en trygg punkt för de 

patienter som återkommer till avdelningen och att avsaknaden av en fast läkare påverkar 

övrig personal negativt. IP1 menar att situationen inom akutpsykiatrin inte ser bra ut. “(...) 

och där tror jag att det har väldigt mycket att göra med resurser och att det inte, ja det finns 

egentligen alldeles för lite vårdplatser (…)”. Detta är något som majoriteten av 
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respondenterna påpekar är ett problem. IP5 känner att mer tid och ekonomiska resurser 

skulle behövas inom akutpsykiatrin. Om denne fick bestämma skulle mer terapeutiska 

aktiviteter finnas för patienter på avdelningen då dessa ofta uppgett att det finns för lite att 

göra. Utifrån dennes yrkeserfarenhet skulle denne vilja “(...) ta tillbaka allt som har varit 

tidigare inom psykiatrin”. IP4 menar att även inom socialpsykiatrin saknas resurser för 

aktiviteter och att fysiska aktiviteter behövs för att låta psyket vila. IP1 menar att dessa 

brukare bortprioriteras. 

Ja dom måste ju prioritera, dom psykiskt funktionshindrade inom landstingsvården är 

nånting som man inte tagit hand om, så tycker jag, jag tycker det är illa och dom 

bortprioriteras hela tiden, dom har inte resurser. Dom har en läkarbrist, dom har en 

sjuksköterskebrist, (...) kompetent personal tror jag det är brist på. Men framförallt en ren 

resursfråga, alldeles för få vårdplatser (IP1).  

I uttalandet ovan syns tecken på den diskriminering i vården av personer med 

funktionsnedsättningar som Hansson m.fl. (2013) talar om. Detta kan ses som en följd av 

kompetens- och resursbrist. Det uttrycks även en oro kring situationen inom socialpsykiatrin. 

IP2 säger att “boenden verkar inte alltid ha resurser att ta hand om sina klienter”. Samtidigt 

uttrycker en del respondenter att socialpsykiatrin inte är i något direkt behov av fler resurser. 

“Ångesten eller oron har vi i första hand kunnat hantera.” menar IP3. Däremot tar IP2 upp 

ett fall om en brukare som bott på ett socialpsykiatriskt boende. “(...) personalen där klarade 

inte längre av honom för att han blev för aggressiv men då var det också det här med att jo jo 

vi har mycket unga tjejer som jobbar som är rädda för honom”. När läkare sedan gjort 

bedömningen att brukaren var klar för utskrivning, berättar IP2 att “(...) då vägrade de ta 

emot honom”. I fallet ser det ut som om situationen är liknande det som Solomons m.fl. 

(2011) beskriver att personal kan känna en osäkerhet i vilket ansvar de har samt om den egna 

kompetensen räcker till. 

Resursbristerna gällande tid, personal, kompetens och ekonomiska resurser påverkar 

brukares situation. Respondenter berättar att det inte alltid finns tid till varje patient och att 

personalens sinnesstämning smittar av sig på patienterna. En god arbetssituation för 

personal blir därför av stor betydelse för brukarens välmående. Utifrån Honneths (2000) 

erkännandeteori kan erfarenheten av att ha blivit missaktad leda till missaktning av andra. 

En bristande arbetssituation och bristande resurser att arbeta med kan ses som missaktning 

av personal och deras kompetens som i sin tur kan påverka brukares upplevelse negativt. 

Stressad personal kanske inte bara saknar tid utan även ork att alltid ge brukare eller 

patienter det som krävs för att denne ska känna sig erkänd i mötet. 

5.4 Det blir bättre men... 

IP1 beskriver hur synsättet på brukaren och det sätt som brukaren generellt blir bemött på 

inom psykiatrin har förändrats över tid där professionella förr agerade utifrån att de tyckte 

sig veta bäst medan det idag blir mer och mer på brukarens villkor. IP3 menar att “Om man 

tänker på decennier så har det ju blivit mycket bättre, det var ju mycket mera överhuvudprat 
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förr i tiden, alltså det var ju gräsligt”. Detta kan ses som en väldigt positiv förändring som får 

stöd dels i hur lagen utformats och dels i sättet vi människor talar om varandra i vardagen. 

Människor med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar ses mer och mer som kapabla 

att hantera sina liv och fatta vad som anses vara vettiga beslut. Utifrån Honneth (2000) 

innebär detta ett rättsligt erkännande av brukaren där denne får möjlighet att stärka sin 

självaktning. Detta innebär att brukaren ser sig själv som förmögen att klara av sin vardag. 

Såsom Heidegren (2009) skriver krävs det liberala frirättigheter, politiska deltagarrättigheter 

och sociala välfärdsrättigheter för att en individ ska få möjlighet att känna ett rättsligt 

erkännande. Vidare krävs det alltså att dessa områden fungerar som önskat. Under 

intervjuerna framkommer att bemötandet, delaktigheten och självbestämmandet för 

brukaren är av oerhörd vikt för brukarens välmående. Det märks också att mycket fokus 

läggs på detta från personalen för att säkerställa att brukaren får det bemötande och den 

respekt som denne har rätt till. “Man måste ha patienten i centrum. Alltid.” (IP5).  

Även om mycket tyder på att situationen blir bättre påvisar resultatet många problem och 

brister. Respondenterna är eniga om att en bättre samverkan skulle vara av stor betydelse 

samt att det ibland saknas resurser och förutsättningar för att ge en god vård och där skapa 

en trygg tillvaro för brukaren. Med tiden har brukarens position inom psykiatrivården 

förändrats och även i dagens samhälle anses personer med psykiska funktionsnedsättningar 

vara likvärdiga andra människor. Flertalet respondenter menar att socialpsykiatrin har 

genomgått en positiv utveckling där allt fler brukare känner trygghet, delaktighet och ges 

möjlighet till ett självständigt liv. Respondenter talar däremot om att landstingspsykiatrin 

gång på gång genomgått nedskärningar som innebär sämre vårdförutsättningar för brukare. 

Enligt Lindqvist m.fl. (2010) var del av meningen med psykiatrireformen 1995 att “(...) 

landstingen skulle renodla sin verksamhet till vård och behandling” (s. 8). Detta är något som 

Lindqvist m.fl. är kritiska till då de menar att brukares problem riskerar att bli 

medikaliserade oavsett om problemen har biologisk eller social härkomst. Vidare menar de 

att brukaren riskerar att objektifieras och inte få sin röst hörd men tack vare att psykiatrin nu 

existerar i öppna former inkluderas även personliga och sociala problem.  

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur samverkan mellan landstingets akutpsykiatri och 

kommunens socialpsykiatri påverkar bemötandet av brukare. Detta gjordes utifrån fyra 

frågeställningar med tanken om att undersöka hur personalen ansåg att samverkan 

fungerade, om den nuvarande samverkan kunde påverka brukarens bemötande, vad de hade 

för möjligheter till att ge brukaren ett gott bemötande samt om det fanns ett samband mellan 

en fungerande samverkan och ett positivt bemötande. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Som resultatet och analysen av materialet påvisar anser personalen att nuvarande samverkan 

inte fungerar på ett bra sätt eller att den inte fungerar överhuvudtaget. Även om samverkan 

på vissa plan blivit bättre anser flertalet av respondenterna att de brister som finns påverkar 

brukaren på ett negativt sätt. Det finns en tendens att många av brukarna faller mellan 

stolarna och tvingas bli samordnare för sina egna insatser då de olika vårdgivarna inte 

samarbetar. Brister i samverkan kan enligt respondenterna ge brukaren upplevelsen av att 

denne inte tas på allvar samt att denne inte fått den hjälp denne vill ha och har rätt till.  

Det finns en önskan bland de anställda inom psykiatrivården till en förbättrad samverkan. 

Dock menar respondenterna att de saknar möjligheten att genomföra någon större 

förändring och att de gör så gott de kan med de förutsättningar de fått. Det bemötande som 

brukarna får utav psykiatrivården kan variera, dock beskrivs det av både respondenter och i 

tidigare forskning att det händer alltför ofta inom psykiatrin att brukare känner sig 

förbisedda och diskriminerade. Detta kan tänkas ha stor påverkan på brukares välmående 

och deras fortsatta hälsa, inte minst med stöd i Honneths erkännandeteori.  

Samtliga respondenter anser att ett gott bemötande har positiv påverkan för brukarens hälsa 

och välmående. Personalen har reflekterat mycket över hur det nuvarande bemötandet och 

vården ska bli bättre, hur de ska förbättra brukarens upplevelse och arbeta med egna 

fördomar och värderingar. Vidare finns indikationer på att samverkan och brukarens 

upplevelse av bemötandet har ett samband. Det kan finnas en underliggande förväntning hos 

brukaren att denne ska bli inskriven om boendet haft kontakt med akutpsykiatrin. Om 

akutpsykiatrin då gör bedömningen att en inskrivning inte är nödvändig eller att det saknas 

vårdplatser väcks en känsla hos brukaren att denne inte tas på allvar vilket enligt Honneth 

(2000) påverkar individens välmående och självrelation negativt. 

Resultatet visar att det inte finns någon klar samverkan mellan olika enheter i psykiatrin 

vilket gör det svårt för brukaren att få en sammanhängande vård. Det finns även problem i 

att personalen inte alltid räcker till. Detta skulle enligt respondenter och även Solomons m.fl. 

(2011) kunna lösas genom samverkan mellan flera sorters expertis. Genom att titta på vad 

forskningen visar och lyssna på vad de anställda inom psykiatrin har att säga är det tydligt att 

samverkan skulle vara till nytta dels för personalens arbetssituation samt brukarens 

vårdsituation och välmående. Om kommunens socialpsykiatri och landstingets akutpsykiatri 

började betrakta varandra som en resurs och ta tillvara på varandras kunskapsområden 

skulle detta avsevärt underlätta för brukaren.  

Vi anser precis som Solomons m.fl. (2011) att snabba processer är av betydande vikt inom 

psykiatrin och att vissa fall behöver behandlas lika brådskande som vid hjärtstillestånd. I 

inledande fallet om mannen som tände eld på sig själv kan tänkas att en sådan bedömning 

borde gjorts. Mannen i det inledande fallet försöker ta sitt liv framför polisstationen och 

upprepar flertal gånger att han vill dö. Detta skulle utifrån Honneth (2000) kunna tolkas som 

kampen för erkännande. Enligt majoriteten av respondenterna blir akutpsykiatriska 

avdelningar sämre och sämre vilket tros bero på fortsatta nedskärningar inom akutpsykiatrin 

då psykiatrin och dess målgrupp anses höra till ett bortprioriterat område. Bristerna kommer 

redan utifrån en politisk nivå och resultatet tyder på att det krävs en förändring inom den 
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nuvarande psykiatriska vården. Det syns tydligt att arbetet som bedrivs inte fungerar lika 

problemfritt som aktuella lagar antyder samt att det inte fungerar såsom brukare och 

personal önskar. En omfördelning av resurser skulle troligen ha en betydande påverkan för 

brukarens samt personalens välmående. Detta är inte bara viktigt på individnivå utan för 

hela samhället då det gäller trygghet i ett fungerande välfärdssystem. En annan tanke är att 

om individer inte föll mellan stolarna skulle detta i framtiden ha stor socioekonomisk nytta.  

6.2 Metoddiskussion 

Frågeställningarna är besvarade utifrån intervjumaterialet. Även relevant litteratur, tidigare 

forskning och tydde på liknande resultat. Tyvärr insåg vi att den fjärde frågeställningen 

kunde ha formulerats mer objektivt i stil med: “Finns det ett samband mellan samverkan och 

brukarens upplevelse av bemötande?”. Resultatet tydde på ett samband mellan en icke 

fungerande samverkan och brukarens upplevelse av negativt bemötande. Detta besvarar 

indirekt den fjärde frågeställningen. Dessutom riskerar användningen av begreppet 

”samband” i frågeställningen att frågan blir av kvantitativ art. Även intervjuguiden kunde 

varit mer objektivt utformad då det ställdes fler frågor kring akutpsykiatrin än 

socialpsykiatrin. Detta kan ha påverkat resultatet då större fokus läggs vid en av instanserna.  

Ett kritiskt förhållningssätt har funnits till såväl tidigare forskning, teoretisk ansats samt den 

egna metoden och den egna analysen och tolkningen av materialet. I likhet med Bryman 

(2011) har det funnits en medvetenhet om att den egna förståelsen av materialet kan ha sett 

annorlunda ut i den kontext då intervjuerna genomfördes och den kontext där resultatet 

senare tolkades. Det är även möjligt att information misstolkats. I en kritisk granskning av 

tidigare forskning framkommer att innehållet är relevant för studiens ämnesområde. Det går 

även att finna paralleller mellan den tidigare forskningen, respondenternas utsaga och den 

valda teorin. Vidare finnes att en del av den tidigare forskningen har en bristfällig metod 

eftersom den inte beskrivits utförligt. Vår kompetens kan ha varit otillräcklig på grund av 

liten praktisk erfarenhet av forskning och intervjumetoder. Detta kan ha lett till brister i 

genomförandet som i sin tur kan ha påverkat slutsatsen.  

Till en början var tanken att göra en kvantitativ studie men då det fanns viss problematik i att 

finna respondenter till undersökningen och av praktiska skäl valdes det att göra en kvalitativ 

studie då färre respondenter krävdes. En kvalitativ studie gav även större möjlighet till 

förståelse som troligen påverkade studiens slutsatser. Vidare var antalet respondenter 

ojämnt mellan kommunens socialpsykiatri och landstingets akutpsykiatri. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat då resultatet riskerade att bli allt för vinklat utifrån ett perspektiv. 

Dock upplevde vi att det inte blev ett problem då respondenterna var överens i sin 

beskrivning av aktuell samverkan och dess påverkan på bemötandet.  

Med konfidentialitetskravet i åtanke valdes att inte skriva ut inom vilken 

avdelning/verksamhet respondenten arbetade eftersom det var en så pass liten studie att 

deras identitet riskerades att röjas. Vidare var inte studiens syfte att ställa de olika 

instanserna mot varandra och vilken avdelning/verksamhet respondenten arbetade inom 

anses därför inte relevant att skriva ut. Att skriva ut detta skulle riskera att färga resultatet på 
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ett sätt där läsaren tvingas jämföra olika sidor och kanske väljer sida. Detta var något vi ville 

motverka eftersom detta inte var studiens fokus.  

Studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om brukare inkluderats bland 

respondenterna. Deras upplevelser hade kunnat jämföras med personalens uppfattningar 

och därav skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. Däremot ansågs att det skulle kunna 

innebära etiska problem om intervjun fokuserade på enskilda brukares eller personals 

personliga problematik och mående. Det fanns på grund av tidsbegränsning ingen möjlighet 

för en omfattande etikgranskning. Därav inriktningen på hur personalen uppfattar både sin 

och brukares situation i relation till samverkan och bemötande inom psykiatrin. Urvalet av 

personal för att undersöka brukares upplevelser beror på etiska överväganden samt praktiska 

svårigheter att finna respondenter bland brukare. Detta då brukarna kan tänkas befinna sig i 

en svår situation samt att sekretesskraven som finns inom psykiatrin skyddar patienter mot 

intrång av obehöriga.  

Den tematiska innehållsanalysen valdes på grund av att den är öppen och flexibel, vilket gör 

det enkelt att göra uppföljningsstudier. Dock finns det en risk med denna metod då 

användandet kan leda till en risk för ohållbara slutsatser. Detta på grund av att analysen bara 

kan vara så bra som det dokument den bygger på. Den tematiska analysens svagheter kring 

kodning av material fanns i åtanke inför och under analysen av materialet. Då det fanns en 

noggrannhet och mål att få ut tillräckligt med information för att besvara frågeställningarna 

kan tänkas att slutsatserna som dras i studien blivit mer sanningsenliga och realistiska. Vi 

anser även att Honneths erkännandeteori passade utmärkt för analys av bemötandet. Detta 

då teorin är tydlig samt att det var lätt att finna olika typer av erkännande och missaktning i 

respondenternas berättelser. Respondenterna beskrev även med egna ord vad som kunde ses 

som hur kampen för erkännande ter sig hos brukare.  

Avslutningsvis gör storleken på urvalet och studiens externa validitet att resultatet inte kan 

statistiskt generaliseras och endast gäller i den stad där studien genomfördes och vid tiden 

för studien. Då det fanns ett bortfall kan viktig information ha gått förlorad samt även 

orsaker till bortfallet kan ha varit av betydelse för studiens resultat. Vi kan därför inte vara 

helt säkra på att de resultat som kommit fram i studien är helt riktigt då det kan finnas 

mycket relevant information utanför studiens område. Vidare är den valda teorin är trots allt 

bara en teori och ingen absolut förklaringsmodell men då både tidigare forskning samt 

respondenter ger liknande information kan reliabiliteten stärkas. Detta tyder på att resultatet 

är sanningsenligt och tillförlitligt.  

7 SLUTSATSER 

Resultatet tyder på en hög arbetsbelastning och vårdplatsbrist inom landstingets 

akutpsykiatri. Detta i kombination med diskursskillnader och bristande kunskap påverkas 

samverkan med socialpsykiatriska boenden. Ett stort problem som många respondenter 
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lyfter är bristande kommunikation. Detta leder till att brukare alltför ofta faller mellan 

stolarna och förbises. Hur samverkan fungerar påverkar alltså brukarens upplevelse av 

bemötande och möjlighet till erkännande.  

Välfärdssystemet och samverkan mellan kommunens socialpsykiatri och landstingets 

akutpsykiatriska avdelningar samt det bemötande brukaren får är av oerhörd vikt för 

brukarens autonomi och välbefinnande. Vidare anses psykiatrin och dess målgrupp vara ett 

bortprioriterat område och många önskar se en förändring från en organisationsnivå samt en 

politisk nivå.  

Vi anser att det vore intressant att vidareutveckla studien nationellt för att se om denna bild 

stämmer överens på ett större plan. Vidare forskning inom detta område är av yttersta 

betydelse då det är allmänt veterligt att allt fler individer drabbas av psykisk ohälsa och det är 

viktigt att de får den hjälp de är berättigade till både medicinskt och socialt, vilket kan 

medföra socioekonomisk nytta.
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BILAGA A 

Intervjuguide 

1. Födelseår? 

2. Utbildning? 

3. Typ av anställning?     

4. Befattning/Yrkesroll? 

5. Berätta kort om vad du gör i ditt arbete: 

6. Vad krävs för att du ska känna att du kan ge brukaren ett gott bemötande? 

7. Utifrån din erfarenhet, hur upplever brukarna det bemötande som ges inom 

socialpsykiatrin/akutpsykiatrin? 

8. Tror du att brukaren känner sig delaktig i mötet med er? Hur då?     

9. Anser du att ni har tillräckliga resurser för att ge brukaren ett gott bemötande? 

10. Känner du att det skulle behövas mer resurser? Vilka? 

11. Har ni en samverkan med akutpsykiatrin/socialpsykiatrin? Hur ser den ut? 

12. Hur tycker du att samverkan fungerar? 

13. Vad anser du kan förbättras/Vad är det som gör nuvarande samverkan bra? 

14. Tror du att en god samverkan underlättar för brukarens vårdsituation?      

15. Tror du att en god samverkan underlättar för brukarens välmående?      

16. Hur har du uppfattat brukares upplevelser av akutpsykiatrin?      

17. Tror du att brukare känner att de fått den hjälp de velat ha i kontakt med 

akutpsykiatrin?      

18. Finns det tillfällen i samverkan då brukaren kan känna sig förbisedd?      

19. Finns det tillfällen i samverkan då brukaren kan känna att denne inte tas på allvar?      

20. Hur har du uppfattat brukarens upplevelser av väntetider inom akutpsykiatrin?      

21. Känner du igen situationen där brukare lämnat akutpsykiatrin innan de fått möta 

vårdpersonal p.g.a. att väntetiden varit för lång? Eller har du ett annat exempel på när 

brukare inte fått möta vårdpersonal på akutpsykiatrin? 

22. Avslut. Har du något du vill tillägga? Frågor? 
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BILAGA B 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Mälardalens högskola som är i full gång med vårt 

examensarbete och vi behöver din hjälp. Studiens syfte är att undersöka hur samverkan 

mellan landstingets akutpsykiatri och kommunens socialpsykiatri påverkar brukaren samt 

hur brukaren upplever det bemötande som ges i kontakt med dessa instanser. 

Undersökningen kommer att göras via intervjuer med anställda inom psykiatrin. 

Din medverkan är av yttersta betydelse för vårt examensarbete och vi är mycket tacksamma 

för ert deltagande. Deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta när som helst. Du är 

anonym och resultaten kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

Tack på förhand! 

 

Mikael Wadstein och Maria Svensson 

Kontakt: mikael.wadstein@gmail.com 

Mobil: 072 - 552 69 56 och 073 - 946 55 72 

Handledare: Osman Aytar 

Kontakt: osman.aytar@mdh.se 
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