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Abstract 
 
Doctors’ health experiences are of importance in the daily debate on sick-leaves and health in 

general. The way in which doctors constitute meaning about health may give some 

explanation as to why the percentage of people on sick-leave rises while the employers are 

trying to improve the well-being in the workplaces. The purpose of this phenomenological 

and explorative study is therefore to find out how eight doctors create meaning of the health 

concept. We interviewed four Persian and four Swedish doctors who all work in different 

fields of medicine in Sweden. To get an understanding of these doctors’ perceptions of health 

we used the techniques of Meaning Construction Analysis (MCA) and Minerva 2.0.0.0. The 

results are that doctors’ perceptions of health depend rather on the field in which the doctor is 

working and individual experiences of life, than cultural experiences or age. We also found 

that there is some difference between male and female doctors’ perceptions of health. 

 

 

Keywords: health, doctor, phenomenology, persian, swedish, world health organisation, 

meaning constitution.   
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1   INLEDNING 
   De flesta arbetsplatser i Sverige har en mycket stor procentandel sjukskrivna 

medarbetare. Detta är något som drabbar inte bara den enskilda individen, utan även 

samhället i stort. Arbetsplatserna försöker minska sjukfrånvaron genom 

företagshälsovård, rehabilitering, friskvård, etcetera. Staten går in med åtgärdsprogram 

och individen köper årskort på gymmet och försöker äta sunt. Trots detta kvarstår det 

faktum att sjukskrivningarna är alldeles för många, vilket har lett till många och heta 

debatter. Även om dessa debatter skiljer sig åt till naturen, verkar de ha en sak 

gemensamt, nämligen att de ställer sig frågan: Varför mår vi så dåligt i Sverige? Utifrån 

denna fråga diskuteras begreppet hälsa hejvilt i medierna, vilket vi har uppmärksammat 

och intresserat oss av. Alla talar om hälsa, förutom själva innebörden av begreppet. Vad 

betyder hälsa egentligen? Att vi är fria från sjukdomar? Att vi mår bra? Vad betyder i så 

fall att må bra? 

 

 

1.1   World Health Organisations definition på hälsa  
   World Health Organisation (WHO) har kommit med en definition av begreppet hälsa: 

Health is defined in WHO's Constitution as a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity. (www.who.int/about/en/ 2004-

05-24).  
Denna definition är det tanken att världens befolkning skall dela, och det är just detta vi 

reagerar på. Även om vi skulle anta att exakt alla människor skulle ha tagit del av denna 

definition, vilket i sig framstår som ytterst osannolikt, så tror vi inte att varje person 

skulle utgå från denna precisa definition i sina diskussioner om hälsa. Exempelvis kan 

man undra om ”välbefinnande” betyder samma sak för en person som för någon annan. 

Vi tror att vi tillskriver begrepp olika mening utifrån vår bakgrund, och hur skall vi i så 

fall kunna säga att vi talar om samma sak när vi diskuterar hälsa? Detta är 

utgångspunkten i vår uppsats, och vad vi ämnar undersöka är svenska och persiska 

läkares syn på hälsa.  
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1.2   Varför läkare?  
   Som tidigare nämnt är vi intresserade av att få en uppfattning om 

meningskonstitutionen gällande hälsa och se om denna skiljer sig från WHO:s definition 

av begreppet. Om våra tankar är korrekta, finns variationer mellan individerna vi talar 

med och även variationer från WHO:s definition, och alla sådana variationer är av 

intresse för oss. Vi känner därför inte att åtta stycken intervjupersoner är ”för litet” i 

denna undersökning, eftersom det endast behövs två personer som har variation från 

WHO:s definition för att visa att den är otillräcklig och inte kan tillämpas på alla. Detta är 

även något som vi återkommer till i kapitlet om metod.  

   Vi hade dessutom kunnat intervjua personer med olika bakgrund för att eventuellt 

kunna visa att WHO:s definition är otillräcklig. Dock har vi valt att tala med svenska och 

persiska läkare, alla bosatta i Sverige. Att vi har valt just läkare beror på att de spelar en 

central roll både i sjukskrivningsdebatten och i begreppet hälsa, eftersom de dagligen 

arbetar med detta. Deras skolning, arbete och erfarenheter talar för att de är djupt insatta i 

begreppet, och därför finner vi det intressant att dela deras upplevelser. Att vi även 

inriktar oss på persiska läkare har att göra med den kulturella aspekten på hälsobegreppet. 

Kan det vara så att vi tillskriver hälsa olika mening beroende på vilken kulturell bakgrund 

vi har? Eller skiljer det sig komplett från individ till individ? Vi kommer att titta på 

likheter och skillnader läkarna emellan, samt mellan de svenska och persiska läkarna. 

Inga hypoteser ställs upp i förväg, eftersom vi inte vill söka efter något specifikt utan 

hålla sinnena öppna för vad som måhända dyker upp. Dock kan vi inte låta bli att 

omedvetet formulera vissa antaganden om resultaten, såsom att de svenska läkarna är mer 

individinriktade än de persiska. Vad som då gäller är att försöka uppmärksamma dessa 

förutfattade meningar, samt att försöka lägga dessa åt sidan för att uppnå en öppen analys 

och tolkning av resultaten.   

 

 

1.3   En fenomenologisk, explorativ studie  
   Eftersom ingen tidigare forskning har bedrivits i detta specifika område, samt att vi inte 

har ställt upp hypoteser, kan vi benämna denna studie explorativ. Den är även 

fenomenologisk i den bemärkelse att vi kvalitativt undersöker hur individer tillskriver 
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mening till ett visst fenomen utifrån sin livsvärld. Vad som är viktigt att hålla i åtanke 

gällande detta, är att vi är intresserade av själva processen genom vilken 

meningsskapandet sker, snarare än resultaten som utvinns från den. Vi kommer nu att 

beskriva fenomenologins grunder litet närmare.  

   Fenomenologins ”fader” kan sägas vara Edmund Husserl, som sade sig själv ha olyckan 

av att vara förälskad i filosofin (Husserl 1931:21). Husserl hämtade sina grundläggande 

tankar från René Descartes. Enligt Clark Moustakas (1994:43) ville Descartes skilja 

sinnet från kroppen i forskningssyfte, eftersom den fysiska människokroppen studeras 

empiriskt. Dock är något liknande inte möjligt gällande det mänskliga psyket eftersom 

det inte kan ses som ett materiellt ting. Ironiskt nog ligger Descartes dualism även till 

grund för den västerländska vårdmodell vi använder oss av i dag (Helman 2001:81-82). 

Läkarna undersöker de fysiska människokropparna, och är oftast inte ute efter en 

helhetsbild av människan. Dock känns det som om denna helhetsbild av människan 

uppmärksammas allt mer av Sveriges läkare, men att man inte riktigt har kommit till den 

punkt där denna syn fullt ut accepteras och tillämpas.     

   Enligt Sages och Hensfelt Dahl (1999:140) är fenomenologins primära och viktigaste 

mål att erkänna varje enskild individs status som en startpunkt, vilket innebär den 

individuella meningskonstitutionsprocessen, för att senare få en mer allomfattande bild 

av processen. Genom att titta på några enskilda individers meningskonstitutionsprocesser, 

försöker vi således att få en indikation på hur läkare konstituerar mening i samband med 

begreppet hälsa på ett högre plan. 

   Sages & Hensfelt Dahl (1999) menar även att fenomenologins grundtanke har att göra 

med hur ett objekt träder in i människans medvetande. Det är alltså just en människas 

perception och meningsskapande av ett objekt eller ett fenomen som är av intresse. 

Människan ses inte som en passiv mottagare av stimuli, utan som en beslutsfattande 

varelse angående meningen som tillskrivs dennes värld (Karlsson 1993:18). För att 

klargöra ytterligare följer här ett utdrag ur Phenomenological Research Method in 

Intercultural Psychology (Sages & Jacobsdottir 1999): 
   In phenomenology, “subjectivity” and “constitution of meaning” are nearly equivalent 

terms. The individual is the one constituting meaning in and by his daily life activities; she or 

he is then the source, and the only possible source, of meaning. Only a careful analysis of 

meaning as it is constituted by the individual subject can give us indications for eventual 
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generalisations and formulations of typologies and classifications above the individual level. 

The individual should then always be allowed to freely express himself, on its own terms and 

its own conditions. /.../ To affirm that meaning is individually constituted as a product of 

subjectivity, is also to affirm the necessity of reaching it with and by the concerned 

individual’s own terms and expressions.   

I samband med detta bör två centrala begrepp nämnas, noema och noesis, som är 

utformade av Husserl (1931:235-245). Han ger exempel på en människa som betraktar ett 

träd. Trädet i sig är verkligt i objektiv mening, men fenomenet innebär hur människan 

uppfattar trädet i subjektiv mening, i sin medvetenhet och utifrån sina erfarenheter och 

minnen, och detta utgör noema. Vi tillskriver mening till objektet, som kan vara ett träd 

eller begreppet hälsa, genom de olika psykiska akterna som kallas för noesis. Den 

medvetna eller omedvetna tanken på ett objekt, kallat för the intentionality of 

conciousness, är mycket viktig inom fenomenologin. Enligt Moustakas (1994:50) riktar 

vi avsiktligt vårt medvetande mot ett objekt, såsom ett träd, eftersom vi alltid riktar vårt 

tänkande mot ett ting, i konkret eller abstrakt mening. Detta uttrycks av Sages och 

Jacobsdottir (1999, egen översättning) som ”meningen vi ger ett objekt är inget annat än 

sättet som objektet framträder för oss, och är åsyftat av oss i stunden av dess 

framträdande”.  

   Detta subjektiva meningsskapande gör naturligtvis att även vi som forskare använder 

oss av vår egen subjektivitet och meningsskapande, vare sig vi vill det eller inte, då vi 

analyserar och tolkar resultaten. Detta betraktas dock som en totalt ofrånkomlig del av 

livet, i motsats till uppfattningarna inom mainstreampsykologin. 

   Även den sociala kontexten är en hörnsten inom fenomenologin, vilket Moustakas 

(1994:14) uttrycker på följande sätt:  
The understanding of meaningful concrete relations implicit in the original description of 

experience in the context of a particular situation is the primary target of phenomenological 

knowledge.  

Författaren menar även att vi måste erkänna att jaget och världen är oskiljaktiga delar av 

en individs meningskonstitution (1994:28). Individen är således inte enbart en individ, 

utan även del av ett större sammanhang som denne inte kan skiljas från. Denne kan därför 

ses som en helhet eftersom han eller hon alltid har en plats inom en social enhet (Sages & 

Hensfelt Dahl 1999:137). På detta sätt har individen inte bara en egen livsvärld, utan flera 
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stycken utifrån den sociala kontext han eller hon befinner sig i. Begreppet livsvärld 

skapades ursprungligen av Husserl, och är centralt inom fenomenologin. Genom att se på 

hur individen lever, skapar och relaterar i sin värld, i sin vardag, kan vi få en uppfattning 

om hans eller hennes livsvärld (Moustakas 1994:48). Denna livsvärld, för individen tagen 

för givet, beskrivs av Karlsson som den värld vi formar, och som är subjektivt och 

kulturellt meningsfull (1993:23,37).    

   Vi tror inte att vi kan utgå från att alla världens människor tillskriver fenomenet hälsa 

samma mening (noema). Därför kan det ses som otillräckligt att anta att WHO:s 

definition är den ensamt gällande för världens befolkning. Måhända kan det framgå så 

rent ytligt, men vi menar att om vi går ett steg djupare i olika individers egna definitioner, 

kan vi finna att meningen som tillskrivs begreppet faktiskt varierar. Men på vilket sätt 

varierar de? Hur kan vi tillskriva hälsa olika mening utifrån vår livsvärld? Det är just 

detta vi försöker lyfta fram i denna uppsats.  

 

 

1.4   Tidigare forskning 
   Som tidigare nämnt har vi inte funnit att någon forskning bedrivits inom detta område. 

Dock finns det ett antal kvalitativa studier rörande hälsobegreppet, och en av dessa gäller 

bosniska flyktingar i Kanada (Kopinak 1999). Här använde man sig av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder i en omfattande undersökning, inkluderande tio stycken bosnier 

bosatta i Kanada. Sex stycken av dessa menade att positiv hälsa innebär en balans mellan 

fysiskt och psykiskt välmående. Vidare fann Kopinak fyra stycken hälsomaxim, vilka 

utvanns från de teman som uppstått i intervjuerna som utfördes. Hälsa är fred, eftersom 

utan fred är det svårt att behålla en positiv hälsa. Hälsa är återhämtningsförmåga i termer 

av anpassningsbarhet och flexibilitet. Hälsa är även tillhörighet, genom att bli accepterad 

och att ha ett socialt nätverk. Slutligen är hälsa helhet, solidaritet och harmoni i livet. 

Kopinak menar även att hälsa kan ses som en process i vilken man framgångsrikt kan 

engagera sig i dagliga aktiviteter utan fysisk eller mental ohälsa; att kunna sätta 

personliga, professionella och sociala mål; samt engagera sig i beteenden som fokuserar 

på att uppfylla dessa mål (1999). Det är tydligt att hennes resultat i stor mån skiljer sig 

från WHO:s definition av hälsa. 
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   Yoho och Ezeobele (2002) har utfört en annan kvalitativ studie, där de undersökte sex 

stycken äldre, spansktalande kvinnors hälsouppfattningar. Målet var att amerikanska 

sjuksköterskor skulle bli varse om och mer känsliga gentemot den kulturella aspekten hos 

dessa kvinnor, som invandrat från diverse spansktalande länder. Forskarna använde sig 

av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Utefter kvinnornas intervjuer kom 

författarna bland annat fram till att hälsa är relaterad till självständighet och oberoende; 

att promenader var den vanligaste aktiviteten då kvinnorna skulle beskriva en hälsosam 

person; samt att kvinnorna ansåg att de tog bättre hand om sin hälsa än sina förfäder 

(2002). Yoho och Ezeobele är övertygade om att kulturell tillhörighet gör att 

uppfattningarna om hälsa varierar starkt. Detta framgår även av definitionen av hälsa de 

använder sig av i undersökningen, nämligen Purnells definition (i Yoho & Ezeobele 

2002, egen översättning):  
Hälsa är ett stadium av välmående definierat av en etnisk eller kulturell grupp, och inkluderar 

generellt fysiska, mentala och spirituella stadier som interagerar med familj, samhälle och 

globalt samhälle.  

   Av dessa studier framkommer det att definitionen av hälsa varierar starkt beroende på 

vilken social och kulturell kontext individen befinner sig i. I Sverige tänker vi 

förmodligen inte främst på fred som en förutsättning för god hälsa, eftersom vi sällan 

utsätts för krig. Självständighet och oberoende är det inte heller säkert att vi kopplar till 

hälsa, eftersom det närmast kan ses som en självklarhet i vårt samhälle. 

   Vi har inte funnit några tidigare fenomenologiska studier, och inte heller några studier 

på hur läkare tillskriver mening till begreppet hälsa. Det finns bland annat forskning om 

interkulturella skillnader mellan allmänläkare och föräldrar till barnpatienter i Holland 

(Harmsen et al 2002), samt om hur irländska allmänläkare tar hand om sin egen hälsa 

(Thompson et al 2001). Dock ligger dessa studier alltför långt ifrån vårt ämne. Det är just 

denna avsaknad av tidigare forskning som gör att vår studie är explorativ, vilket även 

medför att det inte direkt finns någon teori att koppla till denna studie.      
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2   METOD 
   Vår metod grundar sig på semistrukturerade intervjuer som vi har utfört på fyra stycken 

svenska och fyra stycken persiska läkare. Efter att ha transkriberat dessa intervjuer har vi 

analyserat och tolkat resultaten med metoden MCA – Meaning Construction Analysis. 

Detta arbete har utförs med hjälp av datorstödet Minerva 2.0.0.0 (Sages 2003). I detta 

kapitel kommer vi att berätta om intervjupersonerna, framställa hur intervjuerna har gått 

till, beskriva grunderna för och utförandet av MCA och Minerva, samt redogöra för hur 

vi har tolkat resultaten.  

 

 

2.1 Intervjupersonerna 
   Eftersom vi inte är ute efter att generalisera våra resultat på världens läkare, var det 

heller inte viktigt för oss att utföra ett slumpmässigt urval på Sveriges svenska och 

persiska läkare. Därför använde vi oss av personliga kontakter när det gällde att få 

tillgång till dessa intervjuer, även om det inte innebar att vi personligen träffat dessa 

läkare tidigare. Redan från början beslutade vi oss för att intervjua åtta personer, vilket 

visade sig vara mer än tillräckligt. Dock intervjuade vi ytterligare en person, en svensk 

sjuksköterska, med syfte att få utföra en övningsintervju samt att ha denna intervju som 

underlag för att träna oss i MCA och Minerva. Detta visade sig senare som mycket 

gynnsamt.  

   Bland de svenska läkarna är tre stycken kvinnor och en man. Denna fördelning kan 

framstå som underlig, men återigen, vårt syfte är inte att generalisera, och därför behöver 

vårt urval inte representera populationen. Bland de persiska läkarna är hälften kvinnor 

och hälften män. Gällande för samtliga läkare är att ålder, erfarenhet, specialiserande och 

bostadsorter varierar relativt starkt. Nedan följer information om intervjupersonerna i 

tabellform: 
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Läkare Kulturell 

bakgrund 

Kön Ålder Inriktning Geografiskt 

område 

S1 Svensk Man 30-årsåldern Allmänläkare 

på 

akutmottagning 

Södra 

Sverige 

S2 Svensk Kvinna 60-årsåldern Runtresande 

skolläkare 

Södra 

Sverige 

S3 Svensk Kvinna 50-årsåldern Kardiolog Södra 

Sverige 

S4 Svensk Kvinna 60-årsåldern Allmänläkare 

på vårdcentral 

Västra 

Sverige 

P1 Persisk Kvinna 50-årsåldern Gynekolog Södra 

Sverige 

P2 Persisk Man 30-årsåldern Psykiatri Västra 

Sverige 

P3 Persisk Man 50-årsåldern Barnläkare Södra 

Sverige 

P4 Persisk Kvinna 45-årsåldern Psykiatriker Södra 

Sverige 
Tabell 0: Intervjupersonerna. 

   Viktigt för oss var att läkarna kände sig så trygga som möjligt i intervjusituationen, och 

därför fick de själva välja plats och tidpunkt för intervjun. I de flesta fall ägde 

intervjuerna rum i hemmiljö, vilket specificeras närmare i kapitlet om resultaten. 

 

 

2.2 Intervjuerna 
   Vi valde att spela in intervjuerna, för att fullt kunna koncentrera oss på 

intervjupersonen och dennes kroppsspråk. Vi försökte även uppmärksamma stämningen 

under intervjun, vilket ett anteckningsblock hade försvårat. Dessutom är det mycket 

viktigt att få en exakt utskrift av intervjupersonens berättelse, eftersom Minerva kräver 

detta i analysarbetet. Det var inte alltid så att vi båda var närvarande vid intervjuerna, på 
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grund av att några intervjuer tog plats på orter längre bort. Vid ett tillfälle hade vi två 

intervjuer samtidigt, och fick dela upp oss. Vid de intervjuer där vi båda var närvarande 

ställde endast en person följdfrågor, och den andra observerade.     
   Våra intervjuer bygger på fri association, med en enda huvudfråga: Vad betyder hälsa 

för dig? Denna fråga ställde vi till läkarna efter allmän information om studien, 

anonymitet och inspelning av intervjun. Vi bad dem även att associera fritt och ta den tid 

de behövde, samt sade att vi även kunde komma att ställa vissa följdfrågor. Vi försökte 

inte styra dem någonstans, men bad dem ofta att fördjupa, förklara eller ge exempel på 

något de hade kommit in på. Vi försökte uppmärksamma oss själva på att inte ställa 

ledande frågor. Dock hände detta vid något tillfälle ändå. Intervjuerna var 

semistrukturerade, vilket innebär att vi hade en checklista med teman som vi ville att de 

skulle ha behandlat. Denna kunde även hjälpa oss i det fall en intervjuperson körde fast 

och inte hade något mer att säga. Vi använde alltså oss av denna checklista efter att 

intervjupersonen hade slutat tala, för att främja den fria associationen så mycket som 

möjligt. Checklistan som följer nedan innehåller inte de exakta frågor som det måhända 

framstår. Vi ställde alltså inte frågorna som de står formulerade här, utan kunde knyta 

dem till något som intervjupersonen tidigare sagt. Hade intervjupersonen nuddat vid 

ämnet tidigare, tog vi inte upp ämnet igen.  

 

2.2.1 Checklista 

- Är definitionen av hälsa som intervjupersonen ger av arbetsrelaterad eller 

privatrelaterad karaktär? 

- Vilka konkreta erfarenheter har intervjupersonen av det han eller hon talar om? 

Be honom eller henne att ge exempel. 

- Uppnår läkaren och patienten alltid konsensus gällande hälsa och ohälsa? Om 

inte, be intervjupersonen ge exempel på detta. 

- Uppstår det ibland kommunikationsproblem med patienten?  

- Uppstår det över huvud taget problem med patienter? I så fall, vilka? 

- Hur förhåller sig sjukdom i relation till hälsa? 

- Om de säger ”må bra” eller ”välbefinnande”, be om definition på dessa begrepp. 

- Persiska läkare: Finns det skillnader i synen på hälsa mellan Sverige och Iran? 
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2.3   Minerva och MCA - Meaning Construction Analysis 
   Metoden MCA utvecklades av Sages och Johansson, och i detta kapitel kommer vi att 

ta upp de grundläggande tankarna bakom metodiken, samt beskriva hur vi har gått 

tillväga då vi har analyserat och tolkat resultaten med hjälp av programmet Minerva 

2.0.0.0 (Sages 2003).     

 

2.3.1   MCA - Grundläggande tankar bakom metodiken  

   Följande tankar är hämtade från The Ambiguous Nature of Psychology as Science and 

its Bearing on Methods of Inquiry av Sages och Lahlou (in press).  

   En fenomenologisk analys börjar alltid med en applikation av épochè, vilket innebär att 

lägga sina förutfattade meningar åt sidan för att uppnå en så ren vision av den noggrant 

lästa texten som möjligt. Endast då har vi möjligheten, men aldrig säkerheten, av att nå 

essensen av meningsskapandet. Att använda sig av sin egen förförståelse hänvisas till 

slutfasen av tolkningsarbetet. Den lästa texten bör alltid vara en självrapport, vilket våra 

intervjuer kan betraktas vara. Texten skall härstamma från en fråga som möjliggör för 

personen att kunna uttrycka sig på ett fritt sätt, utan restriktioner. Vi anser att vår fråga, 

Vad betyder hälsa för dig?, uppfyllde detta krav, även om frågan verkade upplevas som 

väl abstrakt för ett par av intervjupersonerna. Kanske är vi inte vana vid denna typ av 

frihet, utan känner oss mer bekanta med frågeformulär som inte kräver denna typ av 

tankearbete? 

   I ett första steg identifieras mindre betydelseenheter utifrån texten, vilket görs av tre 

anledningar: 
1) A more clearly defined partition of a person’s report means that there is less room for 

uncontrolled interpretation. 

2) Smaller meaning units increase the veridicality and the possibilities to validate the analysis 

in so far that other researchers will be able to more easily compare their results step by step 

and identify differences and errors or omissions that may occur. 

3) Within each meaning unit the different partial intentions (forming together the complex 

meaning of the intended object) can be structured in a very detailed way, which makes it 

clear how the individual constitutes meaning. (Sages och Lahlou, in press).   
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Texten bryts alltså upp i mindre betydelseenheter. Hur olika forskare går tillväga varierar 

starkt, men gemensamt är att då meningen av texten tycks ändras, skall texten brytas upp. 

Det är just tolkningen av när den ändras som varierar. Efter att hela texten brutits upp, bör 

varje betydelseenhet numreras. Använder man sig av Minerva, sker numreringen 

automatiskt.  

   Varje betydelseenhet analyseras i två delar: ren uttryckt mening samt personliga, 

speciella uttrycksformer, vilket utgör modaliteterna. Dessa modaliteter ger en förståelse 

för hur personen upplever sin livsvärld genom att de visar hur personen förhåller sig till 

den uttryckta betydelseenheten. Därigenom har fenomenologin både avsikt att se på vad 

som uppenbarar sig, samt hur det uppenbarar sig för personen i fråga. 

   Genom en fenomenologisk reduktion, vilket innebär att gå tillbaka till de steg som 

utgjorde meningskonstitutionsprocessen från början, utvinns partiella intentioner utifrån 

betydelseenheterna. Härigenom plockas alla möjliga komponenter av enheten fram, med 

syfte att ”pressa ur” dess mening. Utifrån de partiella intentionerna tas entiteter fram, 

vilka innebär det objekt som medvetandet är riktat mot i varje partiell intention. Genom 

entiteterna kan predikat formuleras, vilka återsyftar på den partiella intentionen. Ett 

förtydligande av detta ges i följande kapitel.  

 

2.3.2   Minerva - Analysarbetet  

   Vi började med att transkribera intervjuerna utifrån en överenskommen metod, vilken 

innebar att ordagrant överföra intervjupersonens tal till en text. Vi inkluderade våra egna 

följdfrågor, men uteslöt intervjupersonernas pauser. Efter detta gick vi noggrant igenom 

varje text tillsammans, och skrev ned tankarna och diskussionerna vi hade kring dessa. Vi 

skrev även ned de outtalade händelserna i intervjusituationen, såsom stämning och 

kroppsspråk. Vi försökte uppmärksamma de förutfattade meningar vi hade kring 

intervjupersonerna för att kunna lägga dessa åt sidan i nästa fas. 

   En bearbetning av texterna innan analysen i Minerva 2.0.0.0 (Sages 2003) var 

nödvändig. Följdfrågor och upprepningar i vad intervjupersonerna sagt plockades bort, 

likaså utfyllnadsord eller fraser i stil med ”så är det det här med att”, vilket endast skulle 

innebära onödigt arbete för oss. Dock plockade vi inte bort något annat av vad 

intervjupersonerna sagt, vilket skulle förstöra syftet med undersökningen. Vi är 
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intresserade av vad läkare associerar med hälsa, och där anser vi inte oss ha makten att 

avgöra vad som är viktigt för dem eller inte. I våra ögon är varje enskild association 

likvärdig en annan, eftersom intervjupersonerna väljer att nämna dem. Även om vi kan ha 

svårigheter med att förstå exempelvis hur dödshjälp kan relateras till hälsa, kan vi inte 

plocka bort denna association, eftersom den kan vara minst lika viktig som någon annan 

för personen.  

   Resultatet av bearbetningen blev en löpande text per intervjuperson. Vi började med att 

analysera sjuksköterskans text tillsammans, dels för att lära oss programmet ordentligt 

innan vi satte igång, och dels på grund av att hitta någon sorts kontinuitet i våra analyser. 

Senare analyserade vi intervjuerna separat på grund av den omfattande tid som krävdes, 

och eftersom vi i ett senare skede även skulle på något sätt sammanställa resultaten av 

analys och tolkning, ville vi analysera intervjuerna på likartade sätt. Som tidigare nämnt 

kan analysarbetet variera kraftigt beroende på vem som utför det, och det existerar inget 

rätt eller fel, så länge man är konsekvent. Därför upplevde vi att ”övningsanalysen” av 

sjuksköterskans intervju var mycket givande.  

   Vi analyserade intervjuerna var för sig, en i taget. De varierade starkt i antalet 

betydelseenheter, från cirka 180 till över 800. Detta på grund av att intervjupersonerna 

inte hade någon tidsgräns i sina intervjuer. Vissa intervjuer tog därför inte mer än en dag 

att analysera, medan vissa kunde ta över en vecka. De intervjuer som innehöll ett rikt och 

uttrycksfullt språk tog som längst tid att analysera, eftersom komponenterna som uttrycks 

i de partiella intentionerna blir många fler i detta fall.  

   Vi vill klargöra tillvägagångssättet vid vårt analysarbete genom att ge exempel på en 

betydelseenhet som vi hämtat från en av våra intervjuer, med den kvinnliga persiska 

läkaren ”P1”: 

Betydelseenhet: Då blir man psykiskt påverkad. 

Vad som har sagts innan eller efter är inte intressant i detta skede, eftersom vi enbart tittar 

på essensen i denna specifika betydelseenhet. Vad vi däremot är intresserade av, är hur 

hon säger detta. Det är här vi får användning av modaliteterna, som består av olika 

kategorier. Kategorier kan läggas till eller uteslutas för varje modalitet, vi har dock valt 

att behålla dem så som de är utan att lägga till något. De sju modaliteterna, som vi 
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kommer att referera till på engelska, är belief, function, time, affect, will, property och 

subject. Dessa beskrivs nedan litet närmare. 

      

Belief 

Kategorier Innebörd 

Doxa-affirmation Betydelseenheten är uttryckt utan tvivel.  

Doxa-negation Personen är inte säker på sin sak. 

Probability Något är inte säkert, men sannolikt. 

Possibility Något är möjligt. 

Question En fråga ställs angående något. 
Tabell 1: Modaliteten Belief. 

   

Function 

Kategorier Innebörd 

Perceptive Konkret uttryckt. Kan ej ifrågasättas. 

Signitive Abstrakt uttryckt. Kan ifrågasättas. 

Imaginative Personen använder sin fantasi.  
Tabell 2: Modaliteten Function. 

 

Time 

Kategorier Innebörd 

Past Något som hänt i det förflutna. 

Present Något som händer i nutid. 

Future Något som kommer att hända i framtiden. 

Present/Past Något som hänt förr men som har effekter 

på nutiden. 

Present/Future Något som händer i nutid, men som har 

effekter på framtiden. 

Always-recurrent Något som händer alltid. 

Empty Ingen tidsangivelse i betydelseenheten.  
Tabell 3: Modaliteten Time. 
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Affect 

Kategorier Innebörd 

Positive-prospective Uttryckt med en positiv känsla som är 

riktad mot framtiden. 

Positive-retrospective Uttryckt med en positiv känsla som är 

riktad mot det förflutna. 

Neutral Uttryckt med en neutral eller ingen känsla. 

Negative-prospective Uttryckt med en negativ känsla som är 

riktad mot framtiden. 

Negative-retrospective Uttryckt med en negativ känsla som är 

riktad mot det förflutna. 
Tabell 4: Modaliteten Affect. 

 

Will 

Kategorier Innebörd 

Engagement Uttryckt med engagemang. 

Unengagement Uttryckt med oengagemang. 

Aspiration Uttryckt på ett sätt som indikerar ett krav. 

Wish-positive Personen önskar att något skall hända. 

Wish-negative Personen önskar att något inte skall hända. 

None Det finns ingen indikation på någon vilja. 
Tabell 5: Modaliteten Will. 

 

Property 

Kategorier Innebörd 

My Något tillhör mig. 

Your Något tillhör dig. 

His Något tillhör honom. 

Her Något tillhör henne. 

Its Något tillhör ”den”. 
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Our Något tillhör oss. 

Their Något tillhör dem. 

None Inget sägs om något ägande. 
Tabell 6: Modaliteten Property. 

 

Subject 

Kategorier Innebörd 

I Jag är subjektet. 

We Vi är subjektet. 

One-all Alla, eller alla i en specifik kontext, kan 

vara subjektet.  

Unspecified Inget subjekt är specificerat. 
Tabell 7: Modaliteten Subject. 

 

Exemplet på betydelseenheten Då blir man psykiskt påverkad har vi tilldelat följande 

kategorier: 

- Belief: Doxa-affirmation, eftersom intervjupersonen är säker på sin sak. 

- Function: Signitive, eftersom uttalandet ligger på en abstrakt nivå och kan 

ifrågasättas. 

- Time: Present/Future. Man kan bli påverkad både nu och i framtiden. Vi är 

aningen osäkra på vad hon menar, men eftersom effekten kommer att finnas i 

framtiden valde vi denna kategori. 

- Affect: Negative-prospective. Vi antar att hon ser det som negativt att bli psykiskt 

påverkad. Detta är givetvis en tolkningsfråga, vilket de facto hela analysarbetet är. 

Uttalandet är riktat mot framtiden, därför valde vi prospective. 

- Will: Wish-negative. Vi antar att hon inte vill bli psykiskt påverkad. Återigen en 

tolkningsfråga. 

- Property: Not stated, eftersom inget antyds om ägande. 

- Subject: One-all, eftersom hon talar om hur “man” blir psykiskt påverkad.    
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På detta vis får vi fram en bild av hur en betydelseenhet uttrycks av intervjupersonen. I 

tolkningsfasen utgör varje betydelseenhets modaliteter en viktig grund till det 

övergripande resultatet, vilket diskuteras i kapitlet om tolkningsarbetet. 

   Modaliteterna är endast en liten, om värdefull, del av analysarbetet. I följande tabell 

visas hur vi har tagit fram partiella intentioner, entiteter och predikat: 

Betydelseenheter Partiella intentioner Entiteter Predikat 

Man finns Man Som finns 

Man kan bli något Man Som kan bli något 

Man kan bli något 

vid ett visst tillfälle 

Man Som kan bli något 

vid ett visst tillfälle 

Något kan vara 

psykiskt 

Psykiskt Som något kan vara 

Man kan vara 

påverkad 

Man Som kan vara 

påverkad 

Man kan bli 

påverkad  

Man Som kan bli 

påverkad 

Man kan bli 

påverkad vid ett 

visst tillfälle 

Man Som kan bli 

påverkad vid ett 

visst tillfälle 

Man kan bli 

psykiskt påverkad 

Man Som kan bli 

psykiskt påverkad 

 

 

 

 

 

 

 

Då blir man psykiskt 

påverkad  

Man kan bli 

psykiskt påverkad 

vid ett visst tillfälle 

Man Som kan bli 

psykiskt påverkad 

vid ett visst tillfälle 
Tabell 8: Exempel på analysarbete i Minerva. 

 

   Det bör nämnas återigen att detta endast är ett av många sätt att analysera. Exempelvis 

har vi valt att prioritera subjektet, om det finns något, i entitetskolumnen. Detta anser vi 

underlättar tolkningen i den fas där vi söker efter entiteter. Vi är intresserade om vad de 

talar om i samband med sig själva, eller i samband med ”man”, där de själva rimligtvis 

ingår. När vi söker upp entiteten ”man” finner vi att intervjupersonen menar att man kan 
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bli psykiskt påverkad. Detta ser vi genom att titta på predikaten som följer entiteten. Mer 

om tolkningsfasen följer nedan. 

 

2.3.3   Minerva - Tolkningsarbetet 

   Tolkningsarbetet inleds med att dela upp eller kategorisera intervjun i olika teman. 

Detta sker delvis genom den naiva läsningen, där vi har gått tillbaka och tittat på de 

nedskrivna tankarna och diskussionerna. I kombination med detta har vi genom Minerva 

undersökt de mest förekommande entiteterna. De teman som då uppstod är 

karakteristiska för just den enskilda intervjupersonen, och det fanns ingen tanke på att 

försöka finna liknande teman hos alla intervjupersoner. I slutändan har det dock visats 

tendenser till liknande mönster intervjupersonerna emellan, vilket vi kommer att 

behandla i diskussionen. Exempel på teman kan vara ”definitionen av hälsa”, ”invandrare 

och kommunikationssvårigheter”, ”mötet med patienter” och ”stress och hälsa”. Varje 

tema presenteras sedan var för sig i kombination med en tabell, vilken består av tre 

kolumner. Den första kolumnen presenterar entiteter som fungerar som nyckelord för 

temat. Den andra kolumnen visar de predikat som hänger ihop med entiteten och syftar 

tillbaka på betydelseenheten. Syftet med dessa två kolumner är att få en snabb överblick 

över vad intervjupersonen talar om. Den tredje kolumnen visar kategorierna inom 

modaliteterna affect och will med syfte att gestalta hur intervjupersonen talar om varje 

entitet inom temat. Vi har valt att begränsa oss till de två ovanstående kategorierna 

eftersom vi vill underlätta för läsaren, men också för att vi vill betona om uttrycket är 

positivt eller negativt laddat. Vi finner dessa modaliteter mest talande för hur personen är 

inställd till det han eller hon talar om. Däremot är alla modaliteterna mycket användbara i 

en mer övergripande tolkning och diskussion av intervjun, vilket vi tar upp i slutskedet av 

tolkningsarbetet av varje presentation.  

   Ett exempel på hur teman kan gestaltas i tabellen är taget från en av intervjuerna, och 

har temat ”hälsa som privatperson”. I kolumn 1 presenteras de entiteter som är centrala 

för temat. Med hjälp av Minervas kontextlista har vi plockat ut de entiteter som är tydligt 

karaktäristiska för det aktuella temat. I kolumn 2 kopplas således entiteten till 

sammanhanget (predikat) för att få förståelse för vad intervjupersonen säger om 
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exempelvis att ”må bra”. Den tredje kolumnen visar kategorier från modaliteterna affect 

och will, som visar hur entiteterna uttrycks.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Må bra Som man gör om man har 

hälsan 

Positive-prospective, Wish-

positive  

Vanligt liv Som man kan leva Neutral, Wish-positive 

Fysiskt Som man kan må bra Positive-prospective, Wish-

positive 

Psykiskt Som man kan må bra Positive-prospective, Wish-

positive 

Identifiera Som är lätt med fysisk hälsa Neutral, Engagement 

Problem Som man inte kan lösa Negative-prospective, Wish-

negative 

Påverkad Som man blir psykiskt när 

man inte kan lösa problemen

Negative-prospective, Wish-

negative 
Tabell 9: P1 Tema 1 - Hälsa som privatperson (endast en del av tabellen). 

 

   I nästa steg kommenteras ett stapeldiagram ur Minerva som visar i hur stor andel 

meningsenheter varje intervjuperson har talat om de skilda kategorierna för varje 

modalitet. Dessa diagram presenteras i bilagorna. Här följer ett exempel på läkare S1:s 

betydelseenhetsdiagram:  
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Läkare S1
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Diagram 1: S1 Betydelseenheter och modaliteter. 

Ur diagrammet kan utläsas att läkare S1 inom modaliteten affect har talat 21,16 % i 

negative-prospective, 1,78 % i negative-retrospective, 62,36 % i neutral och 10,66 % i 

positive-prospective. Syftet med diagrammet är att ge en översikt för hur frekvent 

förekommande kategorierna är inom varje modalitet, men också att få en utgångspunkt 

att gå vidare från och undersöka anmärkningsvärda kategorier. Intervjupersonen talar till 

exempel anmärkningsvärt litet i positive-prospective och aspiration, samt mycket i 

unengagement och doxa-affirmation. Genom Minerva har vi därefter tagit reda på vad det 
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är han talar om inom exempelvis unengagement. Detta presenteras och diskuteras i 

kommentarerna till stapeldiagrammen.  

   Det näst sista steget i tolkningsarbetet består av en tabell vars syfte är att få en 

sammanfattande helhetsbild av hur intervjupersonen uttrycker sig genom hela intervjun, 

inte enbart av teman utan även av personens meningskonstitution. 

Sammanfattningstabellen består av två kolumner. Den första innehåller entiteter som 

spänner över hela intervjun och som är centrala för temana. Syftet har också varit att välja 

ut ord vilka är svåra att på förhand bedöma om de exempelvis är positivt eller negativt 

laddade, exempelvis ”patient”. Detta är vanligt förekommande begrepp i samband med 

hälsa och begrepp som upprepade gånger kommer upp i intervjuerna. Den andra 

kolumnen består av utdrag från modalitetskategorier som är utmärkande på något vis, 

exempelvis om de används extremt mycket eller lite. Detta för att visa med vilken 

inställning intervjupersonen talar om entiteterna.  Dessa kolumner kommer slutligen att 

sammanfattas i Bilaga 9 med syfte att ge en jämförelse över hur intervjupersonerna 

uttryckt sig gällande de gemensamma orden. 

 

 
 

3   RESULTAT / DISKUSSION 
   Med tanke på metodiken i denna studie är det ofördelaktigt för oss att skilja på resultat 

och diskussion. Resultaten är en följd av vårt eget tolkningsarbete, och ingen tolkning 

utan tankar och diskussioner. Dessutom är resultaten av omfattande karaktär, och därför 

blir det mer praktiskt att samla upp allt till ett och samma ställe. Enligt Maykut och 

Morehouse är det nödvändigt inom kvalitativ metod att presentera resultat och diskussion 

i samma kapitel eftersom diskussionen blir av en annan karaktär, och som involverar 

teman och mönster istället för statistiska resultat (1994:156).   

   Vi kommer först att presentera resultaten för varje intervjuperson, enligt upplägget vi 

redogjorde för i kapitel 2.3.3, och diskutera i viss omfattning kring dessa resultat (3.1-

3.8). Därefter presenteras jämförelser mellan individerna på olika plan (3.9). Först 

diskuterar vi rent övergripande likheter och skillnader mellan alla individer (3.9.1), 

baserat på de teman som framkom under tolkningsarbetet. Sedan kommer vi att göra en 
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jämförelse mellan svenska och persiska läkare (3.9.2), med syfte att undersöka eventuella 

kulturella likheter och skillnader. Slutligen kommer vi att diskutera kring en jämförelse 

mellan kvinnor och män (3.9.3). Detta sistnämnda hade vi inte i tankarna från början, 

men vi har valt att inkludera detta på grund av att vi uppmärksammat vissa skillnader 

mellan könen, och finner det intressant att titta litet närmare på denna observation. 

Dessutom har vi valt att göra en specifik jämförelse av utvalda ord som relaterar till 

hälsobegreppet (3.9.4). Vi sammanfattar med avslutande kommentarer kring 

jämförelserna (3.10). Vårt tillvägagångssätt kan liknas vid vad Maykut och Morehouse 

benämner som ”emergent design”, vari man redan i de tidiga stadierna i analysfasen 

ständigt går tillbaka och ställer nya frågor (1994:44). Man försöker alltså att se tillbaka på 

materialet med nya ögon. Dock har vi inte ställt ytterligare frågor till intervjupersonerna, 

vilket visserligen hade varit givande.  

 

 

3.1   Läkare S1 

   Läkare S1, som är i 30-årsåldern, arbetar på en akutmottagning i södra Sverige. Han är 

född och uppvuxen i Sverige och har arbetat som läkare i drygt ett halvår när intervjun 

äger rum. Vi befann oss på ett café som snart skulle stänga, vilket kan ha haft en 

stressande inverkan. Intervjun varade i cirka 30 minuter. 

   Det första temat gestaltar S1:s syn på hälsa och hur man skall göra för att ha en god 

hälsa, både som individ och som läkare. Det andra temat handlar specifikt om patienter 

som mår dåligt. Det tredje skildrar hans upplevelser av relationen till 

invandrarpatienterna, och det fjärde behandlar att vara sin egen och sina anhörigas läkare. 

 

3.1.1   Läkare S1 Tema 1: Hälsa som individ och läkare 

   S1 skiljer på hälsa ur läkarperspektivet och hur han upplever hälsa som individ. I 

läkarrollen ser han hälsa som frånvaro som sjukdom, men som individ innebär det att 

allmänt må bra. Det är en känsla av att exempelvis inte behöva oroa sig för att ha ”bränt 

pengarna på sprit” så att han inte kan betala hyran, eller att flickvännen skall göra slut. 

Han menar alltså att man kan må dåligt utan att vara sjuk. Däremot säger han inget om att 
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må bra trots att man är sjuk. Han menar att ”må bra” kan innebära bekymmersfrihet och 

frånvaro av sjukdom. Detta leder i sin tur till en god hälsa.  

   För att behålla hälsan pekar S1 på flertalet konkreta saker, vilket är förvånansvärt 

eftersom de inte alls är kopplade till det sociala behov som han senare i intervjun påstår 

att vi lider brist på. Han talar om motion, att sova ordentligt, att äta hälsosam mat, att inte 

röka, inte dricka för mycket alkohol, och att inte missbruka sex, men inget om vikten av 

att ha ett socialt kontaktnät. Han nämner ordet ”social hygien” endast i förbifarten. Han 

säger att om man skall ha hälsan måste leva ett ”tråklagom” liv. Han verkar tycka att han 

själv inte brinner för detta liv, och säger att han inte lever som han lär. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Frånvaro Som finns av sjukdomar Positive-prospective, Wish-

positive 

Dåligt Som man kan må utan att 

vara sjuk, som jag kan må 

Negative-prospective, Wish- 

negative 

Pengar Som jag kan ha bränt på 

sprit 

Negative-retrospective, 

Wish-negative 

Frånvaro av sjukdomar Som hälsa kan vara Positive-prospective, Wish-

positive 

Bekymmersfrihet Som hälsa kan vara Positive-prospective, Wish-

positive 

Mig Som min flickvän inte 

tycker om 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Tråklagom Som ett hälsosamt liv är Negative-prospective, Wish-

negative 

Röka Som man kan sluta med, 

som man inte skall börja 

Neutral, Aspiration 

Tabell 10: S1 Tema 1 - Hälsa som individ och läkare. 

 

3.1.2   Läkare S1 Tema 2: Patienter som mår dåligt 

   S1 menar att patienterna ofta har en annan syn på hälsa än han själv. Patienterna söker 

ofta hjälp för att det skall bekräftas att de är friska, och inte på grund av att de verkligen 
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lider av en sjukdom. Han menar också att många trots detta söker hjälp för att de mår 

dåligt och vill att han skall hitta orsaken till problemet, vilket ibland inte går. Han vill 

ändå kategorisera dessa patienter som friska eftersom det inte finns något fysiskt fel på 

dem. Vid tillfällen då han märker att människor inte mår bra, föreslår han att det möjligen 

”sitter i själen”, men många inte mottagliga för det. De tror att han menar att de är 

psykiskt sjuka vilket upplevs med fasa. Många patienter har ändå varit hos flera läkare 

som inte kan hitta något fysiskt fel, en del har också varit på den psykiatriska avdelningen 

men inte varit tillräckligt sjuka för att få psykiatrisk vård. S1 menar att det borde finnas 

någonting mitt emellan som kan hjälpa dessa människor som hamnar mellan två stolar. 

Han tror att det ofta har med brister i det sociala kontaktnätet att göra, och att människor 

ofta är ensamma. Förr i tiden flyttade man inte så mycket som nu, och hade sina grannar 

och släktingar nära sig. Nu ser samhället annorlunda ut, menar S1, och det finns ingen 

hjälp för dem som inte ”mår bra”. 

   Han menar också att flertalet patienter kommer till akuten och vårdcentraler för 

renodlade psykiska besvär. Det är inte akutens uppgift att ta hand om dessa, så han 

”bollar över” patienterna till vårdcentralen eller distriktsläkaren som får hitta kuratorer. 

Men de har ofta redan varit där, menar han.  

   Ett exempel på att må dåligt men att inte hitta någon orsak till detta, var en kvinna som 

sökte för hosta. Sjuksköterskan berättade för S1 att när han lämnade 

undersökningsrummet slutade hon att hosta. SI tror inte att hon medvetet hostade i hans 

närvaro, men det var någonting han inte kunde förstå. ”Så jag gjorde litet 

hawaiiundersökning”, undersökte lungor och andra rutinmässiga saker. Detta tyder på att 

S1 låtsaslyssnar på patienten och inte tror att patienten misstänker något, vilket han även 

berättade för oss i klartext efter intervjun. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Friska Som patienter vill höra att 

de är 

Neutral, None 

Bra Som många inte mår Negative-prospective, Wish-

negative 

Fysisk orsak Som läkare inte kan hitta Neutral, Wish-negative 

Själen Som något kan sitta i Neutral, Engagement 
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Vansinniga Som patienterna kan bli Negative-prospective, Wish-

negative 

Distriktsläkare Som jag slussar vidare till Neutral, Unengagement 

Kuratorer Som vårdcentralen får ordna Neutral, Unengagement 
Tabell 11: S1 Tema 2 - Patienter som mår dåligt. 

 

3.1.3   Läkare S1 Tema 3: Invandrare och kommunikationssvårigheter 

   Det tredje temat handlar om kommunikationssvårigheter och erfarenheter av 

invandrarpatienter. Han menar att det ibland kan uppkomma problem med 

kommunikationen på grund av språket. Ofta finns det inte tillgång till tolkar vilket kan 

leda till litet ”halvhjärtade anhörigtolkningar”. Här finns en rädsla för att de anhöriga 

tolkar in saker som de själva tycker och tror, och det inte säkert att han får veta vad 

patienten egentligen säger. Han upplever också svårigheter med att tala direkt till den 

som tolkar, eftersom det blir över huvudet på patienten. När han talar får vi en känsla av 

att han är rädd för att de talar illa bakom ryggen på honom. 

   En annan sak han talar om rör kommunikationen med patienter generellt, nämligen 

vikten av att förklara ordentligt för patienten vad sjukdomen innebär, eftersom det annars 

kan uppstå problem i läkar- och patientrelationen. Det är svårt att förklara i termer som 

patienten förstår, och S1 tror att många inte har en aning om vad de själva till exempel 

opererats för. Han understryker dock att detta framförallt gäller den äldre generationen 

läkare, möjligen för att de kan bli hemmablinda med åren. Han tror att de yngre har 

lättare för detta eftersom utbildningen är bättre numera, man lär sig att kommunicera med 

patienten på ett bättre sätt. Han tror att det är något man tappar med åren och att de yngre 

tänker sig för i större utsträckning när de talar med patienten. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Yngre anhöriga Som tolkar Negative-prospective, Wish-

negative 

Professionella tolkar Som behövs, som är svåra 

att få till sjukhuset 

Neutral, Aspiration 

Jag och patienten Som inte förstår varandra Negative-prospective, Wish-

negative 
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Hemmablind Som man kan bli med åren Negative-prospective, Wish-

negative 

De yngre Som tänker sig för Positive-prospective, Wish-

positive 

Utbildningen Som blivit bättre Positive-prospective, 

Engagement 
Tabell 12: S1 Tema 3 - Invandrare och kommunikationssvårigheter. 

 

3.1.4   Läkare S1 Tema 4: Att vara läkare till sig själv och till sina anhöriga 

   Det fjärde och sista temat handlar om svårigheter med att vara sin egen doktor och att 

vara doktor till sina anhöriga. Han menar att det är svårt att få en objektiv bild av 

situationen, att ”man är köpt av sina känslor” och att man har en förutfattad mening om 

den anhöriga. Det verkar som om S1 har svårt att se patienterna som människor, och vill 

istället se dem som objekt som man skall undersöka och ställa en korrekt diagnos på. Det 

framstår som om han finner det svårt om han börjar känna något för patienterna, och vill 

gärna hålla någon slags distans till dem. Han håller visserligen med om att det kan vara 

lättare i vissa fall att vårda någon man känner, men han kan inte riktigt förklara varför det 

i regel är så svårt. ”Man tycker synd om farmor för att hon är farmor.” Det han däremot 

säger är att det är bättre att behandla människor som fall, eftersom det är mycket lättare 

att bearbeta mentalt. Man kan således säga att han har detta som en copingstrategi.  

Entiteter Predikat Modalitetskalltegorier 

Sin egen doktor Som det är svårt att vara Negative-retrospective, 

Wish-negative 

Anhöriga Som det är svårt att vara 

doktor till 

Negative-prospective, 

Engagement 

Provat Som jag har Neutral, None 

Omdömet Som man kan tappa Negative-prospective, Wish-

negative 

För mycket Som man väger in Negative-prospective, Wish-

negative 

Bias Som det blir för mycket av i Negative-prospective, 
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systemet Engagement 

Förutfattade meningar Som man kan ha om sina 

anhöriga 

Neutral, Wish-negative 

Skitsvårt Som det är Negative-prospective, 

Engagement 

Känslor Som man är köpt av Negative-prospective, Wish-

negative 
Tabell 13: S1 Tema 4 - Att vara läkare till sig själv och till sina anhöriga. 

 
3.1.5   Läkare S1: Kommentarer till stapeldiagram 

   Från diagrammet i bilaga 1 kan det utläsas att S1 har en mycket större negativ 

uppfattning angående hälsorelaterade ämnen än positiv. Hans engagement är lågt, och 

unengagement ligger relativt högt om man jämför med de andra läkarna. Han talar 

mycket i presens och verkar ha en del tankar om framtiden. Han talar också en hel del om 

sig själv, speciellt i samband med sina erfarenheter. 

   Det han är negativt inställd till är tankarna om att må dåligt, exempelvis att gå runt och 

ha ont i magen för att man bränt sina pengar på sprit. Han talar också om dem som han 

inte kan hitta något fel på, och att man är köpt av känslor då man skall vara doktor till sin 

anhöriga. De negativa effekterna av rökning är också centrala här. Han tycker att det är 

besvärligt att behöva ha anhörigtolkningar i vårdsituationer.  

   Han talar positivt om vad som kan göras för att få en bättre hälsa och vikten av 

professionella tolkar. Särskilt engagerad är han i hur viktigt det är att inte röka och hur 

många patienter han har på grund av rökningen. Han är även engagerad i vikten av att 

sova ordentligt.  

   Han uttrycker sig framförallt i unengagement när han talar om att det är 

vårdcentralernas uppgift att ordna kuratorer. En tanke vi har angående detta är att han är 

tacksam för att ansvaret inte ligger på honom att ta hand om patienterna som mår 

psykiskt dåligt. Han verkar sympatisera med dessa patienter, men vet inte hur han skall 

handskas med dem.   

   Ofta talar han om sig själv i samband med att ha hälsan och må bra. Han sätter sig in i 

situationer såsom ”min flickvän tycker inte om mig” eller ”jag har /…/ bränt mina pengar 
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på sprit”. Här berättar han också om personer han undersökt, och om hur det skulle 

kännas att vara läkare till sina anhöriga.  

 

3.1.6   Läkare S1: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger han det? 

Doktor Neutral, None, Not stated 

Hälsa Perceptive, Engagement i många fall, 

Present 

Individ Perceptive, Doxa-affirmation och 

Engagement 

Invandrare/invandrarpatienter Neutral, None, Not stated 

Jag Signitive, positiv och negativ bemärkelse, 

ofta i Present och Present/Past, även en del 

Unengagement 

Lagomliv Negative-prospective, Wish-negative, 

Perceptive samt Future 

Liv Engagement, Perceptive och Present 

Patient Neutral, None, Not stated  

Samhälle Neutral, None och Signitive 
Tabell 14: S1 Sammanfattning av entiteter. 

 
 

3.2   Läkare S2 
   S2 är född i Sverige och arbetar som skolläkare på ett antal grundskolor i södra delen 

av landet. Hon är i 60-årsåldern och har lång erfarenhet av läkaryrket. Vi träffades i 

hennes hem där vi kunde sitta och prata i lugn och ro över en kopp kaffe. Intervjun 

varade i cirka 45 minuter, och det hon sade verkade mycket välgenomtänkt.  

   De fyra teman som är tydligt återkommande i S2:s tankar är hennes egen uppfattning 

om vad hälsa är, vilken hon menar ligger långt ifrån WHO:s definition. Det handlar också 

om stress, mötet med patienter och att hon ibland tycker att hälsokontroller och strävan 

efter en god hälsa går till överdrift. 
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3.2.1   Läkare S2 Tema 1: Definitionen av hälsa 

   WHO:s definition är enligt S2 allt för utopisk, eftersom livet inte är så pass enkelt. Det 

handlar istället om att må så bra fysiskt, psykiskt och socialt att man klarar av dagens 

möda med alla obehagligheter som kan uppstå emellanåt. Hon menar att hon lever i en 

bra relation med familj och arbete. Det finns dagar hon bråkar med sin man eller då 

barnbarnen är sjuka, men hon kan tackla det så länge hon har hälsan, så länge hon inte 

mår dåligt på grund av utmattning, stress eller depression. Hon anser att WHO:s 

definition är mer som lycka, och lyckan är som bekant inte permanent. Livet innebär inte 

lycka och fullkomligt välbefinnande med de krig, brister i ekonomin, svält, brustna 

hjärtan och söndertrasade förhållanden som finns. Lycka är snarare en känsla av att 

allting plötsligt är på topp, och hon anser att om hälsa var just det ”så skulle vi ju alla 

utom några lyckliga ögonblick gå omkring och lida av ohälsa”. S2 använder sig också av 

uttrycket ”känsla av sammanhang”, när man upplever att tillvaron hänger ihop. Då 

uppstår ett välbefinnande, och där tycker hon att det kan sättas likhetstecken mellan lycka 

och hälsa, om man bortser från det utopiska välbefinnandet. 

   S2 skiljer mellan en konkret och en abstrakt definition av begreppet hälsa, och tror att 

många säkert menar att hälsa innebär att slippa vara sjuk eller ha något handikapp. Hon 

menar att i det fall man blir sjuk har man möjligen tillfälligt förlorat hälsan (den konkreta 

definitionen), men har man en kronisk sjukdom som är välbehandlad kan man ändå ha 

god hälsa, förutsatt att man kan tackla sina problem och uppleva känslan av sammanhang 

(den abstrakta definitionen). Tycker man att man har det bra påverkar det naturligtvis 

hälsoupplevandet positivt. Hon tycker också att definitionen av hälsa för henne som 

läkare är att må bra i vid bemärkelse, inte nödvändigtvis i frånvaro av alla krämpor men i 

frånvaro av de krämpor som besvärar henne. Vi är angående detta osäkra på om hon 

menar besvär som inte går att tackla, eller om det går åt för mycket energi att tackla dem.     

   Hon anser dessutom att det är mycket personligt hur man upplever sin hälsa, vilket gör 

”debatten om sjukskrivningar och ohälsotal väldigt knepig”.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

WHO:s definition  Som jag kan tycka illa om Negative-prospective, 

Engagement 
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Paradisisk tillvaro Som den antyder Neutral, None 

Livet Som inte är så enkelt Neutral, None 

Dagens möda Som man kan klara av Neutral, Wish-positive 

En kronisk sjukdom Som kan vara välbehandlad Positive-retrospective, 

Engagement 

Konkret definition Som finns Neutral, None 

Abstrakt definition Som finns Neutral, None 

Frånvaro Som finns av krämpor som 

besvärar mig 

Positive-prospective, Wish-

positive 

Må bra Som min definition som 

doktor är 

Neutral, None  

Personligt Som hälsoupplevandet är Neutral, Engagement 

Knepig Som debatten är om 

sjukskrivningar 

Negative-prospective, 

Engagement 
Tabell 15: S2 Tema 1 - Definitionen av hälsa. 

 

3.2.2   Läkare S2 Tema 2: Stress och hälsa 

   S2 anser att stress är relaterat till hälsa i allra högsta grad, men ibland används ordet i 

fel bemärkelse. Många tror att det är stress som upplevs då någon säger ”usch, jag har så 

mycket att göra”, men i den medicinska betydelsen handlar det om kroppsliga 

förändringar, exempelvis stresshormon som går igång. Det har att göra med det naturliga 

”beredd till flykt”, men vi kan inte springa iväg eftersom vi måste sitta kvar på arbetet. 

Detta är inte farligt någon enstaka gång, menar hon, men i längden kan det innebära 

organ- och hjärnskador. Stress är likaså en obehagskänsla, till exempel att inte trivas på 

jobbet, att inte kunna styra det man vill göra eller att vara överbelastad. Hon menar dock 

att ha ett fullspäckat schema med föreläsning, träning och bio inte är stress i samma 

avseende.  

   Hon talar även om att det finns stress som kan vara positiv. Detta ”kan man ju kalla 

psykologiskt för en positiv stress men de här hormonerna går inte igång då”. Det är något 

som vi kan trivas med endast en kort tid. 
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Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Hälsa Som stress är relaterat till i 

högsta grad 

Neutral, Engagement 

Medicinsk bemärkelse Som finns Neutral, None 

Stresshormon Som kan gå igång Negative-prospective, Wish-

negative 

Drabbar oss Som stress gör till sin natur Neutral, Wish-negative 

Flykt Som vi är beredda till Neutral, None 

Sitta kvar Som vi måste Negative-prospective, 

Aspiration 

Organskador Som stress kan ge på sikt Negative-prospective, Wish-

negative 

Obehagskänsla Som stress kan vara Negative-prospective, Wish-

negative 

Trivas Som man kan om man har 

mycket att göra, som man 

kan en period 

Positive-prospective, Wish-

positive 

Positiv stress Som finns i psykologisk 

bemärkelse 

Neutral, None 

Tabell 16: S2 Tema 2 - Stress och hälsa. 

 

3.2.3   Läkare S2 Tema 3: Mötet med patienter 

   I mötet med patienter försöker S2 alltid att bejaka det som patienten känner. Det är 

många som har gått till olika läkare som inte har hittat något fel, och då är det särskilt 

viktigt att inte förneka det onda. Hon vill kunna säga att hon ”har kollat upp det” och att 

det inte är farligt:  
Många gånger blir människor mycket mera lugna när de förstår att man har tänkt på det 

farliga och kan säga att det är det inte /…/ ibland kan man ju känna saker från kroppen för att 

man är pressad eller stressad. Det är ju en reaktion i kroppen på påfrestande omständigheter 

som inte nödvändigtvis behöver påverka hälsan. Men går man och oroar sig för det påverkas 

hälsan. 
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   Hon brukar fråga hur patienten har det i övrigt med exempelvis skola och kompisar för 

att kunna komma vidare och hitta en orsak till problemet. Hon har också senare i 

yrkeslivet vågat fråga vad patienten själv tror att problemet är. Då kan ofta deras oro 

släppa om han eller hon gått och funderat på att det till exempel finns en tumör. Då menar 

hon att konsultationen fungerar mer på ett mänskligt plan än som i en strikt läkar- och 

patientrelation. 

   Ibland finns en stark oro kopplad till sjukdomen. S2 berättar om en flicka på skolan 

som hade svår astma. Astman behandlades och så småningom kände sig flickan trygg 

med exempelvis gymnastiklärare och andra som kunde påverka hennes situation. Det 

fungerade bra tills flickan skulle byta skola och mamman talade om för alla lärare hur 

hemskt sjuk hennes dotter var. S2 visste dock att de kunde klara av det, och att det inte 

var så farligt som mamman trodde. En tid senare träffade hon mamman som berättade att 

flickan mådde mycket bättre eftersom hon hade börjat gå hos en homeopat. I sådana 

situationer kan S2 känna sig litet provocerad eftersom hon inte alltid tror på alternativa 

behandlingsformer på grund av sin naturvetenskapliga skolning. Hon tror trots detta att 

det var bra för flickan och mamman eftersom ”här fanns så mycket oro, överdriven oro 

inblandad, så om mamman nu hittade någonting som hon trodde på så hon kunde slappna 

av litet grann”. När hon talar om sina patienter gestaltas tydligt hennes humanistiska sida.  

   Hon resonerar även kring det etiska i vad man skall göra när människor närmar sig 

slutet, samt om man skall sätta in ytterligare insatser när slutet är nära och man inte kan 

vända förloppet. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Bejaka Som man skall det patienten 

känner 

Positive-prospective, 

Engagement 

Det onda Som man inte skall förneka Neutral, Aspiration 

Farligt Som jag har kollat att det 

inte är 

Positive-prospective, 

Engagement 

Lugna Som patienterna kan bli Positive-prospective, Wish-

positive 

Omständigheter Som kan vara press eller 

stress 

Neutral, None 
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Oro Som man kan ha över press 

och stress, som kan påverka 

hälsan 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Människan Som det blir ett möte med Neutral, Engagement 
Tabell 17: S2 Tema 3 - Mötet med patienter. 

 

3.2.4   Läkare S2 Tema 4: Överdrifter i hälsosammanhang 

   Det finns situationer i vilka S2 tycker att strävan efter en god hälsa går till överdrift. 

Patienter som inte lider av något speciellt kan kräva att S2 skall ta prover på dem med 

syfte att bekräfta att de är friska. Med detta finns dock en risk, att oron istället ökar hos 

patienten som tänker att doktorn kan ha missat något. Det kan även hända att läkaren 

hittar något fel på patienten, som inte var så frisk som denne trodde. Då har man som 

läkare inte gjort mycket nytta i det fall det handlar om allvarliga sjukdomar, menar S2. 

Hon går emot uppfattningen att leta efter anledningar att oroa sig. Själv går hon gärna på 

exempelvis mammografi och förebyggande kontroller, men skulle aldrig få för sig att gå 

på en rent allmän hälsoundersökning.  

   Något annat hon tycker kan gå till överdrift är synen på hälsa relaterat till vad man äter. 

Hon har uppfattningen att det är fantastiskt med all den information som finns i tidningar 

om fetma, socker och fett. Dock blir det ibland alltför fixerat, exempelvis när hon skall gå 

på middag hos någon bekant. Då menar S2 att hon får höra att ”det här kan du äta för det 

är så litet fett i det”. Detta tar bort glädjen litet grann, och glädjen tycker hon är viktig för 

välbefinnandet och för att kunna må bra. Man måste få lov att njuta ibland och ha en 

guldkant på tillvaron.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Doktorn Som kan ha missat något Negative-prospective, 

Engagement 

Oro Som man kan ha, som det 

kan förstärka  

Negative-prospective, Wish-

negative 

Dålig Som man kan känna sig 

trots att man är frisk 

Negative-prospective, 

Engagement 

Allmän check-up Som jag aldrig skulle gå på Negative-prospective, 
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Aspiration 

Fixerat Som det kan vara kring 

hälsa 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Njuta Som man måste ibland Positive-prospective, 

Aspiration 

Tidningar Som skriver om hälsokost Neutral, None 

Guldkant Som man måste ha på 

tillvaron 

Positive-prospective, 

Aspiration 
Tabell 18: S2 Tema 4 - Överdrifter i hälsosammanhang. 

 

3.2.5   Läkare S2: Kommentarer till stapeldiagram  

   Utifrån diagrammet i bilaga 2 har vi kommit fram till att S2 har en negativ syn på en 

större del av vad hon talar om. Hon talar om princip allt i doxa-affirmation, vilket tyder 

på att hon är säker på det hon uttalar sig om. Hon talar även mycket om sig själv, vilket få 

av de andra läkarna gör i den utsträckningen. Det är också värt att konstatera att hon talar 

med ett stort engagement. 

   I negativ bemärkelse talar hon om WHO:s definition, och om den knepiga innebörd 

som ligger i begreppet hälsa. Hon talar också om vikten av att inte göra en allmän 

hälsoundersökning; stressens effekter; hur fixerat det ibland kan bli med hälsokost; att 

aldrig få njuta; samt den etiska diskussionen om plågsamma behandlingar.  

   I positiv bemärkelse talar hon om att kunna klara av dagens möda och känna att livet 

flyter på, vikten av att inte förneka det onda, samt att våga fråga patienten om vad han 

eller hon själv tror. Hon talar också om vikten av att förebygga sjukdomar och att sätta 

guldkant på tillvaron.  

   Engagement handlar om att synen på hälsa är mycket personlig och gör debatten om 

sjukskrivningar knepig. Hon tar även upp vilken nytta man egentligen har gjort som 

läkare, då man har tagit prover och kommit fram till att patienten inte var så frisk som 

han eller hon trodde. Här finns också tankar om vikten att inte förneka det onda. 

Dessutom är S2 mycket engagerad i hur viktigt det är att befinna sig i balans och i 

sammanhang i livet. Hon betonar att mötet med patienten är ett möte med en människa, 

där de kan diskutera orsaken till problemen på ett djupare plan.  



 36

   När S2 använder jagform handlar det om vad hon gör och tänker som läkare och 

privatperson i olika situationer. Exempel på detta är att ”jag tycker illa om den 

definitionen” eller ”(jag) lever i en bra relation, har nära vänner”. Det är som om hon 

sätter sig in i patientens situation och försöker förstå hans eller hennes tankar: ”tänk om 

läkaren inte tänkte på att jag hade en tumör” eller ”nu skall jag ut och dansa och sen gå på 

bio” (i samband med stress). Det tyder på att hon gärna vill komma sina patienter nära 

och få en full förståelse för dem. 

   Det verkar som om S2 vill framstå som naturvetare då hon ofta utgår från det 

naturvetenskapliga synsättet. I en övergripande blick på intervjun har vi svårt att förstå 

detta resonemang, eftersom vi snarare kan tänka oss att hon lever och tänker kring det 

humanistiska synsättet. Dock är det fullt möjligt att hon lever efter båda synsätten, även 

om det måhända inte är vanligt bland svenska läkare. Hon visar ett klart och tydligt 

resonemang, tydligt byggt på lång erfarenhet, vilket gör att hon blir intressant att lyssna 

på. Trots att hon talar mycket i negativ bemärkelse får man inte lika mörk bild av henne 

som de övriga läkarna som har en hög kvot av negativ bemärkelse. 

 

3.2.6   Läkare S2: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger hon det? 

Doktor Engagement, Signitive, Wish-positive 

Hälsa Mest i positiv bemärkelse, Engagement, 

Present och Signitive 

Fysiskt Perceptive, Present, Neutral 

Jag Negativ och positiv bemärkelse, Present 

och Past, Signitive samt en hel del 

Engagement 

Psyke Neutral, Not stated, Present 

Patient Present, Neutral, Engagement och 

Perceptive  

Ohälsa Negative-prospective, Wish-negative samt 

Not stated 
Tabell 19: S2 Sammanfattning av entiteter. 
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3.3   Läkare S3 
   Läkare S3, som är i 50-årsåldern, arbetar som kardiolog på ett landstingsägt sjukhus i 

södra Sverige. Hon är en erfaren läkare eftersom hon har arbetat inom detta område i över 

25 år. Intervjun, som varade i cirka 45 minuter, ägde rum på hennes arbetsplats. 

   Intervjun med S3 består av fem återkommande teman. Det första temat är hälsa i 

relation till ohälsa, och vad detta innebär för henne och för hennes patienter. Det andra 

temat handlar om individens ansvar för sin egen hälsa och det tredje om alternativa 

behandlingsformer. Det fjärde handlar om mötet med patienten och det sista om högt 

tempo, stress och coping.  

 

3.3.1   Läkare S3 Tema 1: Definitionen av hälsa 

   S3 menar att hälsa är ett svävande och diffust begrepp som är mycket individuellt och 

kulturellt betingat. Hon tycker att WHO:s definition fungerar bra men kan ses som 

otillräcklig, eftersom den kan härledas till många olika områden utifrån fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. Hon anser också att hon har samma syn på hälsa som läkare och 

patient; ”den syn som gäller för mig och mina närmaste bör gälla för mina patienter 

också”. Hälsa kan också vara lycka över att inte ha några sjukdomar som begränsar en, 

att man har ett psykiskt välbefinnande och finner lust i det man gör. Men det handlar 

också om att komma vidare i livet, tänja på gränserna, lära sig nya saker och växa som 

människa. Naturligtvis blir det mycket fokus på kroppen när det gäller ohälsa eftersom 

hon är hjärtdoktor, men hon hävdar bestämt att själen har en stor del i hur kroppen mår.  

   Ohälsa uppkommer enligt S3 om man lever ett liv som inte är det bästa för hälsan. 

Exempelvis kan omständigheter privat eller i arbetslivet göra att man har fastnat i 

situationer eller mönster vilka man inte själv kan reda ut. Då lider man av psykisk ohälsa, 

och den psykiska ohälsan i samhället är oerhört svår att komma åt, menar hon. Det hon 

kan göra för att hjälpa patienter med psykisk ohälsa är att skriva ut piller. Hon menar 

dock att det i de flesta fall gör mer skada än nytta, eftersom hon anser att vägen till 

psykisk hälsa inte går genom piller.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Diffust begrepp Som hälsa är Neutral, Engagement 
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Individuellt Som hälsa är Neutral, Engagement 

Kulturella skillnader Som det kan finnas i 

hälsobegreppet 

Neutral, Engagement 

Kombination Som hälsa är av fysiskt och 

psykiskt välbefinnande 

Neutral, None 

Lycka Som hälsa kan vara Positive-prospective, Wish-

positive 

Hälsa Som kan vara att man inte 

blir begränsad 

Positive-prospective, Wish-

positive 

Gränser Som man vill tänja på Positive-prospective, 

Engagement 

Själen Som påverkar hur kroppen 

mår 

Neutral, Engagement 

Omständigheter Som kan påverka hälsan Neutral, None 

Piller Som vägen till psykisk hälsa 

inte går genom 

Neutral, Engagement 

Tabell 20: S3 Tema 1 - Definitionen av hälsa. 

 

3.3.2   Läkare S3 Tema 2: Motivation och ansvar för hälsan  

   S3 menar att hälsan hjälps bäst av individen som måste ta ansvar för sin egen hälsa. Det 

är också individen själv som gör det största arbetet med hälsan. Det görs även ett stort 

arbete på fältet med distriktssköterskor och vårdcentraler, som arbetar med förebyggande 

åtgärder eller upprätthållande av hälsa hos patienterna på olika sätt, exempelvis om varför 

man skall sluta röka eller motionera. De tar även hand om många av dem som lider av 

psykisk ohälsa. Hon själv utför undersökningar och behandlar med mediciner som 

egentligen endast är en liten del i det stora hela. Hennes roll är att behandla hjärtpatienter 

i den akuta fasen, men även att informera om vikten att leva hälsosamt. Det ligger dock 

på individens ansvar att ta detta till sig.  

   Det finns två patientgrupper där S3 som läkare kan ha olika stor chans att hjälpa. Den 

ena gruppen är de som råkat ut för hjärtinfarkt. Här är det lättare att motivera vad 

patienten skall göra för att förbättra hälsan eftersom individen ser tydliga effekter av ett 
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ohälsosamt liv. Den andra gruppen är de som är på väg att få dålig hälsa, som skall 

motiveras till att förebygga hälsan. S3 menar att det är svårare att motivera dessa 

människor att ändra sitt livsmönster, för att förebygga något som endast möjligen 

kommer att inträffa i framtiden. Ofta krävs det något drastiskt för att man skall bryta ett 

ohälsosamt livsmönster som till exempel missbrukande. Detta drastiska menar S3 kan 

vara att träffa rätt person eller att bli starkt troende.  

   De stora besluten fattas alltså av patienten själv. Motivationen varierar dock från 

individ till individ, menar S3. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Ansvar Som individen måste ta Neutral, Aspiration 

Större delen Som individen gör av 

arbetet 

Neutral, None 

Förebyggande åtgärder Som vårdcentraler arbetar 

med 

Positive-retrospective, 

Engagement 

Motivera Som det är lättare när det 

hänt 

Neutral, Engagement 

Hälsan Som man måste förebygga Neutral, Aspiration 

Livsmönster Som måste ändras Neutral, Aspiration 

Något drastiskt Som krävs för att bryta 

livsmönstret 

Neutral, Engagement 

Individer Som det varierar mellan Neutral, None 
Tabell 21: S3 Tema 2 - Motivation och ansvar för hälsan. 

 

3.3.3   Läkare S3 Tema 3: Alternativa behandlingsformer 

   Det tredje temat handlar om det stora intresse som finns gällande alternativa 

behandlingsformer. S3 menar att det själsliga välbefinnandet ligger till grund för det 

fysiska. Det är tämligen kontroversiellt, men om dessa behandlingsformer kan hjälpa 

patienten utan att läkaren behöver skriva ut starka medel, anser hon att det är ett bra sätt 

att gå tillväga. Läkarna vet mycket litet om dessa behandlingsformer, om det är humbug 

eller inte, men så länge det fungerar för en patient vill hon inte avfärda det. Det kan 

uppstå en placeboeffekt, men så länge den är av godo är det positivt. Hon berättar om ett 
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ålderdomshem där man koncentrerar sig på att öka välbefinnandet genom bland annat 

eteriska oljor och att vara nära patienten. Man ger i mindre utsträckning lugnande medel, 

sömnmedel och förstoppningsmediciner. Eftersom detta ger en positiv och lugnande 

effekt på patienterna finns det ingen anledning att avfärda metoden. Tematabellen är 

ihopslagen med följande temas tabell.   

 

3.3.4   Läkare S3 Tema 4: Mötet med patienten 

   Det fjärde temat handlar om mötet med patienterna. Hon benämner ofta läkare som ”vi” 

och patienterna som ”dem”, men ser sig själv som mycket privilegierad som ofta får ha 

givande möten med patienten på ett humanistiskt plan:  
Det är ofta bra samtal man får med patienten /…/ man kortsluter så väldigt mycket av de 

spärrar som finns i det normala umgänget mellan människor. Och det är en möjlighet till 

väldigt djupa och väldigt givande samtal med patienten kring både hälsa och ohälsa.  

   Det framstår som viktigt för S3 att ha en grundrespekt för människor, och det blir sällan 

problem eller konflikter med patienterna. Hennes mål är att alltid ha ett så ärligt samtal 

som möjligt, där hon lämnar öppningar till patienten att berätta om vad som faktiskt 

pågår. Exempelvis vill hon veta ifall patienten faktiskt tar medicinerna hon skrivit ut för 

att uppnå en ärlig diskussion.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Alternativa mediciner Som finns Neutral, None 

Humbug Som vi inte vet om det är Neutral, Engagement 

Placebo Som det kan vara Neutral, Engagement 

Av godo  Som det kan vara om det 

hjälper 

Positive-prospective, Wish-

positive 

Privilegierad Som jag tycker att jag är Positive-prospective, 

Engagement 

Konflikter Som det sällan blir Positive-prospective, Wish-

positive 

Spärrar Som man kortsluter Positive-prospective, Wish-

positive 
Tabell 22: S3 Tema 3 & 4 - Alternativa behandlingsformer och mötet med patienten. 
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3.3.5   Läkare S3 Tema 5: Stress och coping  

   Stress och coping är centrala ämnen i S3:s intervju. Hon menar att engelsmännen skiljer 

på stress, som kan vara positiv, och distress, som alltid innebär något negativt. Hon 

menar att stress kan vara positiv upp till en viss nivå, och att hon personligen ofta vill 

tänja på sina gränser, lösa problem och ta emot utmaningar. Hon menar att det säkert 

finns många som tycker att hon stressar mycket och har för många bollar i luften, men 

själv trivs hon alldeles utmärkt med det. Eftersom individers gränser går på olika nivåer 

kan man inte som läkare tillämpa sina egna referensområden och värderingar på en annan 

individ. Alla individer får bestämma sig för vilken livsstil och vilket tempo man vill hålla 

sig till. Det får komma inifrån och varje individ får ta ansvar för det.  

   Samtidigt finns det många varningssignaler på att tempot är för högt i samhället i dag. 

S3 menar att man inte kom in med en hjärtinfarkt när man var 35 år gammal för 25 år 

sedan. Hon tror inte heller att vi är gjorda för att ha mobiltelefonerna på dygnet runt och 

vara permanent uppkopplade. Det behövs återhämtning, och det ställs högre krav på att 

livet skall fungera bra privat med familj och vänner och att man skall kunna koppla av. 

Vi arbetar för mycket, skall tjäna massvis med pengar, och även om vi uppfyller detta 

tycker vi ändå inte att vi räcker till. Hon menar att hon arbetar dubbelt så mycket på halva 

tiden jämfört med för 20 år sedan. Därför har hon fått dra en personlig gräns, eftersom 

hon har många saker som är viktigare än jobbet, såsom familj och vänner. Hon har 

således minskat sin arbetstid för att få tid till återhämtning. Hon anser att denna gräns har 

individen själv ansvar för att dra, för det är bara man själv som råkar illa ut om man inte 

sköter sin hälsa.  

   S3 tror dock att om man lever under stress under en kort tid finns större möjligheter till 

att copa. Hon menar också att man är född med olika typer av psyke, vilket påverkar hur 

stressen hanteras. Vi måste klara av att leva i en värld med stora bekymmer. Vissa kan ta 

det lugnt och ta saker för vad de är, trots att de har mötts av motgångar hela sitt liv. 

Andra kan mötas av en enda liten motgång, vilket gör att deras liv rasar samman. Hon 

kommer fram till att det är dessa människor som kan klara av livets bekymmer och 

motgångar som har bäst förutsättningar för att ha en god hälsa. 
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Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Stress Som kan vara positiv Positive-prospective, None 

Gränser Som jag vill tänja på Positive-prospective, 

Engagement 

Andra Som tror att jag stressar för 

mycket 

Neutral, None 

Referensområden Som man inte skall tillämpa 

på andra 

Neutral, Aspiration 

Hjärtinfarkt Som man kan få vid 35 Negative-prospective, Wish-

negative 

Ansvar Som man har för sin hälsa Neutral, Engagement 

Motgångar Som vissa klarar, som andra 

inte klarar 

Neutral, None 

Tabell 23: S3 Tema 5 - Stress och coping. 

 

3.3.6   Läkare S3: Kommentarer till stapeldiagram 

   S3 har enligt diagrammet i bilaga 3 en större kvot i wish-positive än i wish-negative, 

vilket få av läkarna har. Hon talar också mycket i engagement, en del om framtiden 

(future/present/future), samt i jagform.  

   I positiv bemärkelse talar hon om välbefinnande kopplat till hälsa, vikten av att arbeta 

förebyggande och om de alternativa metoder som finns till god hälsa, till exempel 

ålderdomshemmet som inte använde sig av medicinska preparat i första hand. Hon säger 

att de patienter som är motiverade klarar sin hälsa bättre; att hon är privilegierad som får 

nära kontakt med patienterna; att hon tycker om att tänja på gränserna för att utvecklas; 

samt att man bör vara medveten om de goda stunderna i livet och inte ta något för givet.   

   I negativ bemärkelse handlar det istället om kraven från samhället, att inte klara av det 

höga tempot och att tvingas leva i en värld av bekymmer.  

   Särskilt engagerad är hon i att vända på definitionen så att det istället talas om ohälsa, 

vilket hon tycker är mer centralt i hennes yrkesroll. Hon talar om hälsa som ”beroende av 

livsstil”, vilken kan vara oerhört svår att bryta eller ändra på. Hälsa upplevs av S3 som 

ytterst individuell och kulturell, och hon menar att individen har ett eget ansvar för sin 
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hälsa. Även själen har en stor roll i hur kroppen mår. Hon menar även att arbetet ute på 

fältet med att förebygga fysisk och psykosocial hälsa är ”gigantiskt”. S3 är mycket 

engagerad i frågan om den stress vi kan uppleva i och med de krav som samhället ställer 

på oss. 

   I jagform handlar det oftast om påståenden där ”jag tror” något, vilket tyder på att S3 

har många åsikter och tankegångar gällande hälsa. Det handlar också om hur hon ser på 

hälsa och ohälsa, till exempel som något individuellt och kulturellt, samt att hon inte ser 

skillnad på innebörden av hälsa privat och hos patienter. Samtidigt menar hon att man 

inte kan tillämpa sina egna referensområden på en annan individ, vilket kan upplevas som 

något motsägelsefullt. Det handlar mycket om den tid hon vill ta till sin familj och att det 

är hon som får betala priset om hon arbetar mer än hon klarar av. 

 

3.3.7   Läkare S3: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger hon det? 

Läkare Mest Neutral, Engagement, One-all, Present

Ohälsa Perceptive, Present, Neutral 

Hälsa Mest i jagform, även som ”min” och 

”mina”, Present, Engagement 

Arbetet Engagement 

Individen Mest Signitive och Present, Engagement 

Patient Neutral, Engagement, Signitive, Present 

Samhället Neutral, None, något enstaka Wish-

negative, Perceptive 

Sverige We, Neutral, Present 

Copa Wish-positive, Present, Neutral och 

Signitive 

Psyke Wish-positive, Neutral, Not stated och 

Present 
Tabell 24: S3 Sammanfattning av entiteter. 
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3.4    Läkare S4 
   Läkare S4 är en svenskfödd kvinna i 60-årsåldern som arbetar som allmänläkare på en 

vårdcentral i västra Sverige. Hon har arbetat som läkare i över 20 år och tar dagligen 

emot patienter från olika kulturer med diverse problem och sjukdomar. Intervjun ägde 

rum i en ostörd miljö i hennes hem och tog cirka 20 minuter.  

   S4 återkommer till fyra specifika teman i sin intervju. Det första temat behandlar hälsa i 

relation till hur starkt psyke man har, och det andra sjukdomsrädsla som påverkar hälsan 

negativt. Det finns också problem med sjukdomsrädsla hos invandrare som är av en 

annan karaktär. Ett fjärde tema handlar om den stora press som finns på kvinnan i dagens 

samhälle och att den kan påverka hälsan i negativ riktning. 

 

3.4.1   Läkare S4 Tema 1: Definitionen av hälsa 

   Centralt i S4:s intervju är att hälsan påverkas av hur man känner sig. Hon håller inte 

med om WHO:s definition, utan menar att man kan känna sig frisk trots att man är sjuk 

och tvärtom. I de undersökningar hon läst, står det att vi egentligen är friskare än 

någonsin men att vi känner oss sjukare. Hurdan ens hälsa är påverkas enligt henne av 

vilken inställning man har till saker och ting och hur starkt psyke man har. Ett exempel 

på hur man kan uppleva sig frisk och därmed ha god hälsa var en kvinna som hade 

reumatism. Hon hade opererat höfter och knän och hade inte en enda frisk led i hela 

kroppen. Hon bestämde sig dock för att leva ett vanligt liv och hade därmed enligt S4 en 

god hälsa. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Frisk Som du kan uppleva dig, 

som hon kan känna sig 

Positive-prospective, 

Wish-positive 

Reumatism Som man kan ha Negative-prospective, 

Wish-negative 

Uppleva dig sjuk Som du kan trots något 

annat, som du kan 

Negative-prospective, 

Wish-negative 

En vilja Som finns, som man kan 

ha 

Neutral, Wish-positive 
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Speciellt psyke Som finns, som man kan 

ha, som det kan bero på 

Neutral, Engagement 

Inställning Som man kan ha till saker, 

som det handlar om 

Neutral, Engagement 

Tabell 25: S4 Tema 1 - Definitionen av hälsa. 

 

3.4.2   Läkare S4 Tema 2: Sjukdomsrädsla 

   S4 poängterar att det finns en stark rädsla för att bli sjuk som inte har funnits tidigare, 

och att denna rädsla påverkar hälsan. Till exempel upplever hon att många oroar sig över 

att födelsemärken skall orsaka cancer, och man går till läkaren dagen efter att man haft 

sex för att testa om man har fått någon könssjukdom. Oron över att bli sjuk tar över och 

till följd av detta vågar man inte leva. Hon menar även att media förstärker bilden av 

sjukdomsskräcken genom att skriva om exempelvis köttätande bakterier och olika typer 

av influensa som tar tusentals liv.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Sjukdomsrädsla Som kan vara otrolig, som kan 

förekomma 

Negative-prospective, 

Engagement 

En liten prick Som finns, som man kan tro är 

farlig 

Negative-prospective, Wish-

negative  

Inte våga leva Som man kan, som man kan 

istället för något annat 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Skräckrapporter Som de inte skall skriva, som 

finns i tidningar 

Aspiration, Negative-

prospective 

Köttätande bakterier Som man kan skriva om Negative-prospective, Wish-

negative 

Hivtest Som man kan ta None, Neutral 

Bedrövligt Som jag säger att det är Wish-negative, Negative-

prospective 
Tabell 26: S4 Tema 2 – Sjukdomsrädsla. 
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3.4.3   Läkare S4 Tema 3: Invandrare och hälsa 

   Även hos invandrarpatienter upplever S4 ibland en stark rädsla för sjukdomar, men 

denna beror på andra saker. Många invandrare från exempelvis Afrika söker sig till henne 

för att de har feber. De vet inte att det är feber, bara att de känner sig varma och tror att 

detta är farligt. Då får hon förklara för dem att det går att bota. I Afrika är det inte vanligt 

att kunna sätta in febernedsättande medel och få patienten att må bra.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Invandrare Som kan vara rädda Neutral, Wish-negative 

Feber Som de kan få, som kan vara 

hög, som kan vara farlig 

Negative-prospective, 

Engagement 

Afrika Som de kan komma ifrån None, Neutral 

Farligt Som något kan vara i Afrika None, Wish-negative 

Förskräckta Som de kan bli Negative-prospective, 

Engagement 

Vanlig virusinfektion Som något kan vara Neutral, Wish-positive 
Tabell 27: S4 Tema 3 - Invandrare och hälsa. 

 

3.4.4   Läkare S4 Tema 4: Kvinnan i dagens samhälle 

   En annan tankegång som är central för S4 och som påverkar hälsan, framförallt hos 

kvinnor, är bilden av kvinnan och kraven som ställs på henne i dagens samhälle. Enligt 

S4 skall man vara ung och vacker, hinna med hem och jobb, vara älskarinna, förkovra 

sig, hinna med fritidsaktiviteter och ta hand om familjen. Man upplever en otrolig stress 

av att inte duga och mår inte bra av alla krav. Detta är något som media också har en del 

i. Allt blir väldigt kroppsfixerat, menar hon. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Stressigt Som liv kan vara Negative-prospective, Wish-

negative 

Krav Som vi sätter upp på oss själva Negative-prospective, Wish- 

negative 

Älskarinna Som man skall vara Negative-prospective, 
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Engagement 

Trött Som man kan bli Negative-prospective, Wish- 

negative 

Ung och vacker Som man skall vara, som det 

är möjligt att man inte är 

Negative-prospective, Wish- 

negative 

Kroppsfixerat Som det är Negative-prospective, Wish- 

negative 

Duger Som det är möjligt att man 

inte gör 

Negative-prospective, Wish- 

negative 
Tabell 28: S4 Tema 4 - Kvinnan i dagens samhälle. 

 

3.4.5   Läkare S4: Kommentarer till stapeldiagram 

   Diagrammet presenteras i bilaga 4. Det är anmärkningsvärt att S4 talar i negativ 

bemärkelse i mycket större utsträckning än i positiv bemärkelse. Här finns rädslan för 

sjukdomar; att vi lever alltför stressande liv med höga krav; att media målar upp bilder av 

sjukdomar till skräckhistorier; att det finns en stor sjukdomsrädsla; samt att samhället är 

så uttryckligt kroppsfixerat.  

   Det hon talar om i positive-prospecive är att man skall våga leva och uppleva sig själv 

såsom frisk. Hon visar också stort engagement för ett par saker. Det handlar om 

invandrarpatienter som söker sig till henne och har feber, och som upplever detta som 

farligt. Det handlar dessutom om de människor hon mött som upplever sig själva som 

friska, trots att de har en sjukdom. 

   I imaginative talar hon om tidningarnas skriverier om köttätande bakterier och annat 

som skrämmer upp allmänheten. Hon talar relativt litet om sig själv, och använder sig 

mest av det allmänna ”man”. Det hon säger i jagform är att hon inte tror på WHO:s 

definition av hälsa, och att hon inte heller tror att man kan bestämma om man skall ha en 

bra hälsa eller ej. Hennes syn på hälsa skiljer sig inte i arbete och privat.  

   I aspiration menar hon att man skall säga åt media att inte skriva sådana 

skräckrapporter i tidningarna som man gör. Hon uppmanar även till att våga leva. 

   Det unengagement som finns har att göra med WHO:s definition angående hälsa, då 

hon inte vill gå efter denna över huvud taget.  
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   Hon talar mycket i signitive: att man kan uppleva sig frisk trots att man är sjuk och 

tvärtom; att orka med vardagen som kvinna i samhället; att det finns en rädsla för 

sjukdomar hos svenskar och invandrare; samt att tidningarna blåser upp nyheter och är 

kroppsfixerade. Detta är samma uppslag som det finns teman om.  

   I perceptive är däremot det centrala om vad just hälsa är, att det har med psyket att göra 

och vilken inställning man har till saker och ting. Det är mycket intressant att hon inriktar 

sig på detta, eftersom samhället i stort kan te sig som tämligen fysiskt inriktat på 

hälsobegreppet. I övrigt ger hon ger ett bestämt och kunnigt intryck och tvekar sällan när 

hon svarar. 

   S4 motsäger sig själv när hon talar om att man inte kan bestämma om man skall ha en 

god hälsa eller inte, eftersom det ändå verkar centralt för henne att ha rätt inställning till 

saker och ting. Visserligen kan hon syfta på en omedveten inställning, som inte alla kan 

få med ren medveten vilja. Vissa människor verkar ha en mer framstående 

överlevnadsinstinkt och en mer positiv inställning än andra, och det är möjligen dessa 

hon åsyftar. 

 

3.4.6   Läkare S4: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger hon det? 

Hälsa/n Perceptive, Present, Positive-prospective, 

Wish-positive 

Invandrare Neutral, None, Signitive, Empty och 

Neutral 

Jag Signitive, Presens, Neutral, Wish-negative 

Liv Negative-prospective, Wish-negative, 

Unspecified, Signitive 

Läkare Perceptive, Present, Neutral, None, Others 

Patienter Doxa-affirmation, Perceptive, Empty, 

Neutral, None, My, Unspecified 

Psyke Neutral, None, Perceptive, Present och Not 

stated 
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Stress Doxa-affirmation, Signitive, Empty, 

Negative-prospective och Not stated 
Tabell 29: S4 Sammanfattning av entiteter. 

 

 

3.5    Läkare P1 
   Läkare P1 är en gynekolog i 50-årsåldern och arbetar på en privat mottagning i södra 

Sverige. Hon är född och uppvuxen i Iran och flyttade till Sverige för cirka 15 år sedan. 

Intervjun, som varade ungefär 30 minuter, ägde rum i hennes hem där vi kunde tala 

ostört. P1 berättar om sina många erfarenheter av att bo i Sverige och i Iran, och om det 

svenska respektive det persiska samhället. 

   Det är stor skillnad på innebörden av hälsa privat och på arbetet för P1. Det har också 

att göra med om man arbetar privat eller för landstinget, menar hon. Det första temat är 

således hälsa för henne som privatperson, och det andra hälsa för henne som läkare. Det 

tredje temat handlar om det svenska samhället kontra det persiska. 

 

3.5.1   Läkare P1 Tema 1: Hälsa som privatperson 

   Enligt P1:s personliga synvinkel är hälsa att må bra, att leva som vanligt, att man inte 

har ont här och där och att man känner sig lugn och tillfreds med sig själv. Hon menar att 

alla har små bekymmer, men när bekymren hopar sig och hindrar en i det man skall göra, 

har man inte god hälsa längre. Då är man inte frisk, utan blir psykiskt påverkad. Hon 

tycker att den fysiska definitionen på hälsa är lättare att identifiera eftersom det då 

handlar om att ta massor av prover, och har man inte ont eller har några symptom så är 

den fysiska hälsan god. Den psykiska hälsan är av ett annat slag; om hon känner sig frisk 

kan hon ha en god hälsa trots att hon har fysiska åkommor.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Må bra Som man gör om man har 

hälsan 

Positive-prospective, Wish-

positive  

Fysiskt Som man kan må bra Positive-prospective, Wish-

positive 

Psykiskt Som man kan må bra Positive-prospective, Wish-
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positive 

Lugn Som man kan känna sig Positive-prospective, Wish-

positive 

Psykisk hälsa Som kan vara svår att 

identifiera 

Neutral, Engagement 

Problem Som man inte kan lösa Negative-prospective, Wish-

negative 

Påverkad Som man blir psykiskt när 

man inte kan lösa 

problemen 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Tabell 30: P1 Tema 1 - Hälsa som privatperson. 

 

3.5.2   Läkare P1 Tema 2: Hälsa som läkare 

   Som läkare ser hon hälsodefinitionen från en annan synvinkel. Här handlar det om att ta 

prover och kontrollera oftast fysiska symptom. Hon går efter det fysiska hon har lärt sig, 

och ”patienten kommer sist i diagnosen”. Enligt Sveriges vårdmodell undersöker man till 

exempel en patient som söker för huvudvärk. Hittas inget fel, konstateras det ändå att 

patienten är fysiskt frisk och har hälsan. P1 menar dock att det är ytterst viktigt att sitta 

och prata med patienten om varför denne har huvudvärk: är det problem hemma, på 

jobbet eller med något annat? Det är endast då man kan komma åt det egentliga 

problemet. Detta hinns inte med på de landstingsägda sjukhusen, och hon menar att detta 

är vinsten med att jobba privat, eftersom hon kan ta den tid hon önskar till sina patienter. 

Hon menar även att vårdpersonalen inte kan hjälpa personen med huvudvärk till en bättre 

hälsa, i det fall orsaken ligger någon annanstans, exempelvis i att patienten blir mobbad 

på sin arbetsplats. Här är det alltså alla faktorer runt omkring personen som påverkar om 

han eller hon är psykiskt frisk eller inte. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Fysiska saker Som man går efter Neutral, None 

Sist Som det patienten säger 

kommer 

Negative-retrospective, 

Engagement 

Fel Som man inte kan hitta Negative-prospective, Wish-
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negative 

Fysiskt frisk Som man säger att patienten 

är 

Neutral, Wish-positive 

Hälsa Som patienten har enligt 

sjukhusdefinitionen 

Neutral, Wish-negative 

Orsak Som kan finnas till 

huvudvärken 

Neutral, Engagement 

Patienten Som man kan förstå Positive-prospective, 

Engagement  

Mobbningen Som kan vara sjukdomen, 

som kan vara orsaken till 

huvudvärken 

Negative-retrospective, 

Engagement 

Hjälpas Som patienten inte alltid kan 

från vårdpersonalsidan 

Negative-prospective, Wish-

negative 
Tabell 31: P1 Tema 2 - Hälsa som läkare. 

 

3.5.3   Läkare P1 Tema 3: Det svenska och det persiska samhället 

   Det tredje temat handlar alltså om det svenska samhället kontra det persiska. P1 menar 

att hela det svenska samhället har uppfattningen att om man bara är fysiskt frisk kan man 

klara allt. Hon anser själv att det är tvärtom, eftersom psykiska problem innebär en lång 

process som kan hindra en från att utföra saker fysiskt. Dessutom finns det botemedel 

mot många av de fysiska sjukdomarna.  

   Hon menar att i det svenska samhället finns det fler psykiska sjukdomar än i Iran, som 

hon refererar till som ”mitt land”. Där tar man hand om varandra, har starka familjeband 

och är aldrig ensam på det sätt som man är i Sverige. Mår man fysiskt bra i Iran klarar 

man resten, eftersom släktingar och vänner skall hjälpa till att lösa problemen: ”Man 

behöver inte gå och döva sina problem med en flaska vin.” Hon menar även att en del av 

de fysiska sjukdomar som finns i Sverige uppkommer av den psykiska ohälsan, 

exempelvis leverskador till följd av alkoholism. Problemen, vilka ofta är psykiska, lastas 

över på vårdcentralerna, vilka vårdpersonalen egentligen inte är skyldiga att ta hand om. 

P1 menar att vårdcentralernas uppgifter är att ta hand om de fysiska problemen. De 
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psykiska skall vi lösa med hjälp av våra nära och kära. Hon hoppas att samhället kommer 

att ändras i framtiden. 

   En speciell patientgrupp som P1 tycker är problematisk, och som hon stundom möter i 

Sverige, är patienter som söker sig till läkare för ryggbesvär. Hon menar att de vill bli 

sjukskrivna fast de egentligen inte har ont, eftersom man inte kan bevisa att de har ont. 

Här blir hennes resonemang litet otydligt, vilket gör att vi har svårt att förstå vad hon 

egentligen menar. Det framstår dock som klart att hon tycker att dessa människor är 

”lata” och utnyttjar systemet.   

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Iran Som det finns starka 

familjeband i, som det kan 

finnas fler fysiska än 

psykiska sjukdomar i, som 

är mitt land, som man inte 

är ensam i 

Positive-retrospective, Wish-

positive 

Sverige Som det kan finnas fler 

psykiska sjukdomar i 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Problemet Som man löser i grupp i 

Iran 

Positive-prospective, 

Engagement 

Döva problemet Som man inte gör med en 

flaska vin 

Positive-prospective, Wish-

positive 

Vårdpersonalen Som inte skall lösa de 

psykiska problemen 

Neutral, Aspiration 

Två steg Som man hamnar mellan Negative-prospective, Wish-

negative 

Hälsan Som påverkas av det 

västerländska synsättet 

Negative-prospective, Wish-

negative  

Samhället Som jag hoppas kommer att 

ändras 

Positive-prospective, Wish-

positive 
Tabell 32: P1 Tema 3 - Det svenska och det persiska samhället. 
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3.5.4   Läkare P1: Kommentarer till stapeldiagram 

   Det kan konstateras utifrån stapeldiagrammet i bilaga 5 att P1 är sparsam med att tala i 

både positiv och negativ bemärkelse. Här finns dock ett par saker som är ytterst 

anmärkningsvärda. Hon talar mycket i engagement och i jagform. Hon talar nästan 

uteslutande i doxa-affirmation och även en del i signitive och perceptive. 

   När det gäller negativ bemärkelse talar hon om problem som uppkommer i Sverige på 

grund av det svenska systemet. Hon berättar om ryggproblem och utnyttjande av 

systemet, ensamheten och samhällets negativa påverkan på hälsan. 

   I positiv bemärkelse handlar det om att må bra fysiskt och psykiskt, att kunna leva ett 

vanligt liv och känna sig frisk. Hon pratar också om Iran, om de starka familjebanden 

som finns där, att man inte är ensam och att de nära och kära tar hand om problemen. Där 

räcker det att må bra fysiskt. 

   Hon talar i engagement när det gäller hur dåligt det svenska samhället är, och vill 

belysa skillnaderna inom privat- och landstingsvård. Det är tydligt att hon bryr sig om 

patienterna och vill komma åt orsaken till deras problem, att förstå varför patienten till 

exempel har huvudvärk.  

   I aspiration kräver hon förändringar i det svenska samhället; ”sluta i Sverige med detta 

system”, med vilket hon syftar på utnyttjandet av sjukskrivningssystemet. 

   Hon säger inte ordet ”jag” då hon talar om hälsa utifrån sig själv och sin egen definition 

på hälsa, mer än att ”jag tänker att alla har vanliga bekymmer” och ”jag tycker det är 

värre med psykiska sjukdomar”. Hon verkar således föredra att säga ”man” eller ”alla”. 

Däremot använder hon jagform när hon talar om arbetsrelaterade ämnen, till exempel ”vi 

kunde sitta och prata och den personen blev som en vän för mig”. Detta kan bero på att 

hon gärna vill distansera det som kan vara känsligt för henne privat, medan det möjligen 

är mer naturligt för henne att tala om sig själv i en arbetsrelaterad situation. 

 

3.5.5   Läkare P1: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger hon det? 

Fysiskt Ett par Engagement, mest None 

Hälsa Engagement, både Positive- och Negative-

prospective 
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Individen Netural, None 

Iran Positive-pro/retrospective, Wish-positive, 

Present och Doxa-affirmation (samtliga) 

Jag Engagement och Wish-negative 

Jobba/jobbet Engagement, None och Neutral 

Kvinnor Engagement 

Patienter Engagement, Wish-positive 

Samhället Engagement på i stort sett samtliga, även 

Aspiration 

Sverige Engagement, Wish-negative och Negative-

prospective.  
Tabell 33: P1 Sammanfattning av entiteter. 

 

 

3.6    Läkare P2 
   Läkare P2 är en ung läkare i 30-årsåldern som arbetar inom psykiatrin i västra Sverige. 

Han refererar ofta till läkarutbildningen och har många funderingar kring hur erfarna 

läkare tänker. Intervjun ägde rum i hemmet och varade omkring 30 minuter. P2 var väl 

förberedd på att intervjun skulle komma att handla om hans syn på hälsa.   

   De teman som är centrala för P2 handlar om hälsa i termer av möjligheter och hinder 

för självförverkligande. Detta glider in på ett annat tema som kommer diskuteras enskilt, 

nämligen dödshjälp. Ett tredje tema utgör kritiken mot det svenska samhället och dess 

psykvård. 

 

3.6.1   Läkare P2 Tema 1: Hälsa i fysisk bemärkelse 

   P2 verkar ha svårt att se på hälsa i något annat än fysisk bemärkelse. Han säger själv att 

hälsa är att ”vara frisk i kroppen och kunna leva som man vill”. Han menar att hälsan för 

honom är att kunna förverkliga sig själv. Den fysiska förmågan får inte sätta stopp för 

detta självförverkligande. För honom är hälsa även fysisk träning. Han menar att om man 

har en dröm att bli exempelvis pilot, men inte är i tillräcklig fysisk kondition så har man 

ingen god hälsa, eftersom man inte kan förverkliga just den drömmen. Han menar att de 
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som sitter i rullstol har dålig hälsa eftersom de är handikappade. Han tillägger dock att de 

ändå kan må bra om de har nära och kära som bryr sig om dem. Han har svårt att tänka 

sig in i situationen som rörelsehindrad, kanske på grund av att han själv har många 

drömmar och inte står ut med tanken på att inte kunna uppfylla dem. Han menar också att 

det är andra faktorer som påverkar om drömmarna kan uppfyllas, till exempel vilka 

situationer man hamnar i. Han tycker också att synen på hälsa skiljer sig åt i Sverige och 

Iran. I Sverige ser man sig som odödlig. Det finns inga hinder; en 40-årig man kan leva 

och gå ut och festa som om han var i 20-års-åldern. Man kan vara 50 år när man skaffar 

barn, ”det är aldrig för sent”. I Iran har man en litet mer realistisk syn på livet, anser han. 

Hälsan försämras med åren och man accepterar det på ett annat sätt.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Kroppen Som man kan vara frisk i Positive-prospective, Wish-

positive 

Sätta stopp Som din fysiska situation 

inte skall för din 

vidareutveckling, som 

hälsan kan för just den 

drömmen 

Positive-prospective, 

Aspiration 

Livsgnistan Som man kan tappa om man 

inte kan utföra fysiska 

prestationer 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Värdet på livet Som kan gå ner Negative-prospective, Wish-

negative  

Dålig hälsa Som man har om man sitter i 

rullstol 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Odödlig Som man ser sig i Sverige Negative-retrospective, 

Wish-negative 

För sent Som det aldrig är i Sverige Neutral, None 

Realistisk syn Som man har på livet i Iran Positive-retrospective, Wish-

positive 



 56

Försämras Som hälsan gör med åren Neutral, Wish-negative 
Tabell 34: P2 Tema 1 - Hälsa i fysisk bemärkelse. 

 

3.6.2   Läkare P2 Tema 2: Dödshjälp 

   ”Tappar man den fysiska förmågan tappar man livsgnistan litet och värdet på livet går 

ner.” Genom den tankegången glider han in på sina tankar om dödshjälp. P2 menar att 

läkarna skall följa regler som försätter dem i en svår situation. Å ena sidan skall läkare 

rädda liv till vilket pris som helst. Å andra sidan undrar han vilket liv som är värt att leva, 

när man till exempel är sängliggande och ”sakta tynar bort”. Han menar att de kan hålla 

en patient vid liv hur länge som helst, men han tycker att om man inte kan känna de 

”basic feelings”, det vill säga att vara glad och ledsen, så får det vara. Han anser också att 

oerfarna läkare har tunnelseende, att de endast ser och inriktar sig på felet. De kan ha löst 

problemet men tänker inte på att patienten fått en hjärnskada på köpet. P2 reflekterar 

även över att de läkare med lång erfarenhet kan se till helheten, och säga angående en 

patient som ligger i koma: ”nej vi kan inte göra mer”, ”vi släpper det här nu”. Därigenom 

kan det ofta uppstå konflikter med anhöriga i en situation där patienten är mycket sjuk. 

De anhöriga vill att läkarna skall göra allt de kan, medan läkarna känner till 

”vetenskapen” som säger att det inte finns mer att göra.   

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Läkarrollen Som man skall leka, som är 

en svår situation 

Neutral, Wish-negative 

Liv Som man skall rädda till 

varje pris 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Värt något Som ett liv kan vara Neutral, Wish-positive 

Sängliggande Som du kan vara resten av 

ditt liv 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Tyna bort Som du kan sakta men 

säkert 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Dödshjälp Som inte är ett val i Sverige Negative-prospective, Wish-

negative 

Tunnelseende Som oerfarna läkare har Negative-prospective, Wish-
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negative 

Läkarvetenskapen Som säger att vi inte kan 

göra mer 

Neutral, Wish-negative 

Anhöriga Som vill att vi skall göra 

allt 

Negative-retrospective, 

Wish-negative 
Tabell 35: P2 Tema 2 – Dödshjälp. 

 

3.6.3   Läkare P2 Tema 3: Synen på den psykiatriska vården 

   Det tredje temat handlar om hans syn på den psykiatriska vården, vilken han är mycket 

kritisk till. De personer som söker psykiatrisk vård vårdas inte, i synnerhet inte 

missbrukare som kommer in med abstinensbesvär. Han likställer vården med 

tortyrkammare i Irak och menar att man tar in patienterna, håller dem vid liv för stunden, 

och släpper sedan ut dem igen utan att ha gett dem en anständig vård. Han menar att 

missbrukarna håller sig borta så länge de har pengar att missbruka för, och att de skadar 

samhället. I dag skyddas de från samhället, och P2 menar att man i stället borde göra som 

i USA, nämligen att ”låsa in dem” och ”skydda samhället från dem”. Han anser inte att 

patienterna botas utan snarare torteras, och tycker att det är ett tydligt exempel på hur 

samhället misslyckats med vården i Sverige.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Sättet Som man inte skall 

behandla en patient på 

Neutral, Aspiration 

Humanistiska tankesättet Som inte stämmer, som 

man inte kan prata om 

Neutral, Engagement 

Botar dem Som vi påstår att vi gör Negative-prospective, 

Engagement 

Stor lögn Som det är Negative-prospective, Wish-

negative 

Tortyrkammare i Irak Som man kan jämföra med Negative-prospective, Wish-

negative 

Fångar Som man torterar Negative-prospective, Wish-

negative 
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Detsamma Som vi gör inom 

psykvården ibland 

Neutral, None 

Narkotikapåverkad i 

abstinensfas 

Som vi får in patienten Negative-prospective, Wish-

negative 

Behandlar Som vi gör för stunden Negative-prospective, Wish-

negative 

Ut Som vi skickar dem Negative-prospective, Wish-

negative 

Kommer igen Som de gör när pengarna är 

slut 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Botar dem Som vi inte gör Negative-prospective, Wish-

negative 

Torterar dem Som vi gör Negative-prospective, Wish-

negative 

Misslyckats Som samhället har gjort 

med vården 

Negative-prospective, Wish-

negative 
Tabell 36: P2 Tema 3 - Synen på den psykiatriska vården. 

 

3.6.4   Läkare P2: Kommentarer till stapeldiagram 

   P2 talar till en mycket stor del i negative-pro/retrospective och wish-negative, enligt 

diagrammet i bilaga 6. Jämförelsevis är andelen positive-pro/retrospective liten. Det är 

också anmärkningsvärt att hela 97 % av det han talar om uttrycks i doxa-affirmation, 

vilket antyder att han är otroligt säker på det han talar om. Något som vi även kommer att 

titta närmare på är vad han diskuterar i vi-form. Det finns också ett stort engagement för 

vissa saker. 

   När det gäller negative-pro/retrospective talar han om nackdelen med att dödshjälp inte 

är tillåtet i Sverige och att det försätter läkarna i en svår situation. Han talar också om 

effekterna av att förlora hälsan, att vara förhindrad att göra det man vill och att 

livsgnistan sjunker. Han talar även om psykiatrin och att vi istället för att vårda 

patienterna torterar dem. Han nämner att vissa läkare har ett tunnelseende och endast 

riktar in sig på att bota en specifik skada.  



 59

   I positive-pro/retrospective menar han att livet skall vara värt att leva, och hur viktigt 

det är att kunna förverkliga drömmar och förhoppningar. Han pekar också på det positiva 

med att våga släppa taget som anhörig, samt det positiva med erfarna läkares förmågor. 

Han ser dessutom positivt på att kunna träna.  

   I imaginative talar han om vad livet egentligen är värt att leva, och om vad som kan 

sätta stopp för hans drömmar. Han tar även upp missbrukare som kan vara skadliga för 

samhället. I vi-form handlar det mycket om läkarnas roll, hur ”vi” som läkare tänker, men 

även hur det fungerar inom psykiatrin.  

   Det som är centralt i P2:s engagement är hur svårt det kan vara att ”leka läkarrollen”, 

den etiska frågan om dödshjälp, samt hur viktigt det är att kunna förverkliga drömmar 

och förhoppningar. 

   Det är anmärkningsvärt att han inte nämner ordet psykiskt i samband med hälsa en enda 

gång. För honom är den fysiska hälsan en förutsättning för den psykiska. 

   

3.6.5   Läkare P2: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger han det? 

Patienter Både i Engagement och i positiv och 

negativ bemärkelse. 

Samhället Engagement, Negative-prospective 

Läkare Engagement, både i positiv och negativ 

bemärkelse. 

Fysiskt frisk Future, Engagement, Aspiration, någon 

enstaka gång i negativ bemärkelse. 

Iran Present, Positive-retrospective 

Psykiatrin Enbart i negativ bemärkelse, Present 

Sverige Wish-negative, Present 

Vård I negativ bemärkelse på i princip alla 

ställen. 
Tabell 37: P2 Sammanfattning av entiteter. 
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3.7    Läkare P3 
   P3 är barnläkare på ett sjukhus i södra Sverige, och arbetar mycket med fetma och 

allergier. Han är i 50-årsåldern och har arbetat som läkare i drygt 25 år. Han kom till 

Sverige för cirka 15 år sedan, och har arbetat på flera olika sjukhus och 

läkarmottagningar i Sverige och i Finland sedan dess. Intervjun ägde rum i hans hem i 

lugn och ro och tog cirka 35 minuter. 

   Det första temat som framkom ur intervjun handlar om hälsa, stress och dess påverkan. 

Det andra temat behandlar missförstånd i synen på hälsa. Här är de kulturella skillnaderna 

i hur svenskar och invandrarfamiljer ser på hälsa dominerande. Det tredje temat rör sig 

om hälsoskillnader mellan Sverige och Iran. Han menar att hälsan påverkas av samhället, 

sättet att se på livet, medelåldern och stress. Det fjärde temat gäller kulturell förståelse. 

 
3.7.1   Läkare P3 Tema 1: Stress och dess effekter på hälsan 

   Enligt P3 är hälsa att vara frisk både fysiskt och psykiskt, och det är viktigt att trivas. 

Hälsa kan också vara pengar, eftersom pengar behövs för att förbättra den globala 

ohälsan, men även för att tillgodose de krav som samhället ställer på oss. Stress är 

centralt i P3:s tankegångar om hälsa. Han menar att arbetet med kollegor och arbetsgivare 

kan vara ett stort stressmoment. Han talar mycket om positiv, ”pushande” stress samt den 

negativa stressen som uppstår när individen belastas i övertyngd. Man kan förbättra 

hälsan genom att helt enkelt stressa mindre och hoppa över de moment som upplevs som 

stressande. Han menar att det finns många stressrelaterade sjukdomar i dagens svenska 

samhälle, och att det tidigare funnits sjukdomar som nu har ersatts med nya. Det beror 

inte bara på framgången i medicin utan även med anledning av ohälsan. Förut sökte barn 

och föräldrar hjälp hos P3 för infektionssjukdomar. Nu är det huvudvärk, fetma, magont 

och alkoholrelaterade sjukdomar som står i fokus. Han tycker att hela samhället har skuld 

i ohälsan och att samhället är ett stressmoment i sig. Han jämför Sverige och Iran i ett 

illustrerande exempel på hur samhället kan vara stressande: i Sverige måste man köpa 

fina och dyra saker såsom hus, bil och TV. I Iran nöjer man sig med TV och ett hus. 

Samhället kräver att man har allt det här och till följd måste man betala fler räkningar i 

Sverige, vilket leder till en större ekonomisk stress. ”Här måste man planera för två år 

framöver och i Iran /…/ för två veckor.”  
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Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Stressen Som man måste bryta, som 

kan vara positiv under en 

viss nivå, som kan vara 

negativ i övertyngd, som 

man måste förebygga 

Negative-prospective, 

Aspiration 

I onödan Som man kan bli stressad Negative-prospective, 

Engagement 

Kollegor och arbetsgivare Som kan orsaka stress Negative-prospective, Wish-

negative 

Åsikter om hälsa Som jag har samma som 

föräldrarna många gånger 

Positive-retrospective, None 

Barnen Som inte har god hälsa nu, 

som har problem med 

alkohol 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Fetma Som börjar bli problem Negative-prospective, Wish-

negative 

Nya problem  Som kommer, som beror på 

förändring i medicin 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Huvudvärk Som är kopplat till hälsa Negative-prospective, Wish-

negative 

Hus och TV Som man nöjer sig med i 

Iran 

Positive-retrospective, Wish-

positive 
Tabell 38: P3 Tema 1 - Stress och dess effekter på hälsan. 

 

3.7.2   Läkare P3 Tema 2: Problem och missförstånd i hälsorelaterade frågor 

   P3 menar att han ofta diskuterar barnens hälsa med deras föräldrar, och att de är 

förstående i de flesta fall. Det blir sällan problem när astma och allergi diskuteras, 

eftersom man gärna vill göra något åt detta när man ser att barnet är påtagligt sjukt. Med 

fetma blir det en annan sak eftersom man inte ser sjukdomen på samma sätt, ”bara som 

litet övervikt”. Dock är det mycket viktigt att arbeta förebyggande. Problemet med 



 62

familjer med överviktiga barn är att hela familjen måste ändra kosten, vilket är besvärligt 

eftersom det ofta handlar om att ändra en livsstil.  

   Det uppstår även problem som har med kulturella skillnader att göra när P3 skall arbeta 

med att förbättra hälsan hos barnen. Den ena kulturen är emellertid inte mer rätt än den 

andra, menar han. För en svensk familj kan det vara svårt att göra sig av med ett husdjur 

som barnet blivit allergisk mot. I de persiska familjerna är detta inget problem. Perserna 

har ofta inte hundar, vilka likväl inte vistas inomhus i Iran. När det gäller motion kan det 

vara svårt att få exempelvis en somalier att börja motionera. Det är naturligt för 

svenskarna, som känner till de positiva effekterna av motion, som betraktas som en del av 

livet. Somaliern ser det som ett extra jobb som inte alls framstår som tillfredsställande, 

eftersom det ingår inte i dennes kultur att motionera.  

   Det finns de patienter som haft svårigheter med den svenska kulturen men som känt sig 

trygga hos P3. Ett exempel är en kurdisk familj som inte kände sig förstådd av de svenska 

läkarna. De var mycket “besvärliga” och ingen ville ha med dem att göra. Deras kultur 

ville inte acceptera den svenska och vice versa. Men sedan de kommit till P3 har det 

fungerat utmärkt. Det handlade mycket om de kurdiska föräldrarnas oro för hur barnen 

skulle integreras i det svenska samhället, hur det fungerar på gymnastiken, om de får i sig 

griskött i skolmaten, etcetera. Men de ”litade på mig att det finns inte griskött i deras 

mat”.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Föräldrar Som förstår mig Positive-prospective, Wish-

positive 

Livsstil Som de måste ändra Neutral, Aspiration 

Sjukt Som ett barn blir när det blir 

allergiskt 

Neutral, Wish-negative 

Fetma Som de inte vill se som 

sjukdom 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Lite övervikt Som de endast ser fetma 

som 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Motivera Som är ett problem Negative-prospective, Wish-

negative 
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Svenskar Som det kan bli problem 

med 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Skillnader Som är kulturella Neutral, None 

Rätt Som båda kulturerna är Neutral, Engagement 

Enklare  Som det är med persiska 

familjer, som det är att säga 

till den persiska familjen att 

de inte skall skaffa hund 

Positive-prospective, Wish-

positive 

En del av livet Som de inte kan se att 

motion är, som motion är 

för en svensk 

Neutral, None 

Den svenska kulturen Som inte kunde acceptera 

den kurdiska 

Neutral, None 

Den kurdiska kulturen Som inte kunde acceptera 

den svenska 

Neutral, None 

Tabell 39: P3 Tema 2 - Problem och missförstånd i hälsorelaterade frågor. 

 

3.7.3   Läkare P3 Tema 3: Samhällets effekter på hälsan 

   P3 menar att man är friskare i kroppen i Sverige, men han är inte övertygad om att 

svenskarna är friskare i själen. Han anser att den ensamhet som finns i det svenska 

samhället har en stor inverkan på det psykiska välmåendet: ”Hälsan är inte bara att man 

har ett bra hjärta och bra lungor. Det är så att man har en bra situation och den situationen 

är inte bara pengar.” Han menar att i Sverige lever man för sig själv, men i Iran lever man 

för familjen. Där planerar man för hela familjen, lever tillsammans och tar hand om 

varandra. Han tror att både gamla och barn har ett gott liv i Iran eftersom de drar nytta av 

varandra. Det är bra om farmor tar hand om barnbarnen eftersom de får lära sig mycket 

mer än de får på dagis, inte minst får de mer kärlek. De gamla får ingen hjälp av staten 

eller samhället i Iran. De nöjer sig med att ha anhöriga runt omkring sig och mat för 

dagen. I Sverige kräver de äldre mycket mer, och lever längre också på grund av att 

vården är mer tillgänglig i Sverige än i Iran. Det finns inga ålderdomshem i Iran, 
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äldrevården ligger helt på släkten. Det är nästintill skamligt om familjen inte själv tar 

hand om de gamla.   

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Annorlunda Som synen på hälsa är i 

Iran, som samhället är 

Neutral, None 

Livet Som det finns en annan syn 

på 

Neutral, None 

För sig själv Som man lever i Sverige Negative-prospective, Wish-

negative 

För familjen Som man lever i Iran Positive-retrospective, 

Engagement 

Ensam Som man inte behöver vara 

i Iran 

Positive-retrospective, Wish-

positive 

Anhöriga Som betyder något Positive-prospective, 

Engagement 

60 år  Som är medelåldern i Iran Neutral, None 

Äldrevård Som ligger på släkten Neutral, None 

Friskare Som man är i kroppen Neutral, Wish-positive 

Själen Som jag inte är säker på att 

man är friskare i 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Pengar Som situationen inte 

behöver vara 

Neutral, None 

Tabell 40: P3 Tema 3 - Samhällets effekter på hälsan. 

3.7.4   Läkare P3 Tema 4: Kulturell förståelse 

   P3 betonar vikten av att inte försöka ändra på de kulturer som finns i världen. Många 

läkare försöker lära honom hur den ”rätta” kulturen är i Sverige, men han menar att det 

inte finns någon kultur som är mer rätt än den andra. Läkarna bör i istället vara 

uppmärksammade på och lära sig av andra kulturer. Detta är speciellt viktigt i ett 

mångkulturellt samhälle såsom Sverige, eftersom det ökar förståelsen från alla håll. Dock 

behöver man inte ”ta över” någon annans kultur, det räcker med att kunna spelreglerna. 
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P3 menar att det är viktigt att kunna bevara sin egen kultur, vilket han illustrerar med 

följande exempel: 
Det finns många dumma kulturer /…/ men de bevarar dem. Eftersom man ska veta att om 

man tappar sin kultur, /…/ då är man ingenting. Den enda personligheten för mig här är att 

jag är iranier. Om jag förlorar den är jag ingenting. Jag fick mail från en svensk kollega som 

var i Sydafrika. `Ha, jag har hittat sill här.´ Men jag förstår honom mycket väl. Han vill visa 

att han är svensk i Sydafrika. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Svenska läkare Som vill lära de andra, som 

bör lära av andra kulturer 

Negative-prospective, Wish-

negative 

Fungera Som varje kultur gör i sitt 

land 

Neutral, None 

Den enda personligheten Som kulturen är för mig Positive-prospective, 

Engagement 

Iranier Som jag är, som 

personligheten är för mig att 

jag är 

Neutral, None 

Kulturtraditioner Som finns, som är dumma Neutral, Wish-negative 

Bevarar dem  Som man gör Neutral, None 

Ingenting Som man är om man tappar 

sin kultur 

Negative-prospective, Wish-

negative 
Tabell 41: P3 Tema 4 - Kulturell förståelse. 

 

3.7.5   Läkare P3: Kommentarer till stapeldiagram 

   Negative-pro/retrospective förekommer i hög grad, och i ännu högre grad framgår 

positive-pro/retrospective och wish-positive, enligt diagrammet i bilaga 7. Han talar i 

princip uteslutande i doxa-affirmation och en liten del av det han säger sägs i signitive 

vilket vi skall titta närmare på. Det finns också en hel del engagement och aspiration i 

intervjun. 

   I aspiration talar han om hur viktigt det är att bryta stressen och också vikten av att inte 

förneka sin kultur. Det som sägs i signitive är att han inte är säker på att man är friskare i 

själen i Sverige. Han talar också om stress. 
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   Även då det handlar om future/present talar han om vikten att bryta stressen, samt att 

stress måste förebyggas och att alkoholproblem börjar bli vanligt hos barn. I engagement 

behandlas samhället, stress, hur sjukdomar förändras och att det kommit nya sjukdomar. 

Det handlar också om de kurder som inte vill gå efter den svenska kulturen och hur 

viktigt det är att inte förlora sin kultur.  

   I positive-prospective och -retrospective talar han om förebyggande åtgärder och 

”pushande” stress, hur man lever i Iran, samt hur bra det känns att ta emot persiska 

patienter både för dem och för honom. I negative-prospective handlar det även här om 

stress, fast i negativ bemärkelse, att vissa endast ser på fetma som litet övervikt, om 

ensamheten i Sverige, att man lämnar de gamla ensamma.  

 

3.7.6   Läkare P3: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger han det? 

Hälsa Wish-positive, Perceptive, Present, One-all 

Själ Wish-positive, One-all, Perceptive, Neutral 

Samhälle Engagement, Present, Not stated, Negative-

prospective och Wish-negative 

Stress Positiv och negativ bemärkelse, Aspiration 

och Perceptive 

Kulturellt Engagement, Neutral, Present, Perceptive 

och Not stated 

Liv Wish-positive, Neutral, Unspecified, Not 

stated och Engagement 

Sverige/i Sverige Negative-prospective, Perceptive, Present, 

Wish-negative, One-all och Others 

Iran/i Iran Engagement, Perceptive, Present, Positive-

retro/prospective 

Patient Not stated, Empty, Neutral, None 
Tabell 42: P3 Sammanfattning av entiteter. 
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3.8    Läkare P4 
   Läkare P4 är född i Iran men har gått sin läkarutbildning i Sverige. Hon är i 45-

årsåldern och arbetar som allmänläkare både inom landsting och privat sektor i Södra 

Sverige. Intervjun varade i cirka 20 minuter och ägde rum på hennes arbetsplats (ett 

bolagiserat sjukhus) och vi upplevde henne som stressad, möjligen på grund av att hon 

hade mycket att göra. 

   Då P4 associerade fritt till begreppet hälsa uppkom två teman. Det första handlar om 

vad hälsa är och vad som krävs för att ha en god hälsa. Hon ger exempel på patienter och 

deras syn på och kamp för att ha en god hälsa. Det andra temat handlar om hur det 

svenska samhället skiljer sig från det persiska och om möjligheterna att få god vård i de 

båda länderna. 

 

3.8.1   Läkare P4 Tema 1: Definitionen av hälsa 

   För P4 är hälsa att må väl både psykiskt och fysiskt och att vara tillfreds med sig själv. 

Man kan vara frisk trots en del krämpor och hon nämner även att ordet lycka kan 

förknippas med hälsa; ”alla vill vara lyckliga”. Hennes syn på hälsa skiljer sig inte privat 

och inom arbetet. Det handlar om att man måste jobba med sig själv för att få en god 

hälsa, oavsett vilken situation man befinner sig i. Det är viktigt att man utvecklar en 

förmåga att lösa problem och bli varse om dem. En förutsättning för god hälsa är också 

att man har det socialt ordnat omkring sig. När hon talar om sina patienter menar hon att 

ingen vill ha en dålig hälsa och alla på avdelningen satsar på att få det bättre. Hon syftar 

exempelvis på manodepressiva och alkoholister. En del av patienternas sjukdomar kan 

emellertid bidra till konflikter, till exempel när patienten saknar sjukdomsinsikt och man 

måste ge tvångsvård. Det kan också handla om missbrukare som kommer in med 

abstinensbesvär. Läkarna har då velat hjälpa till genom metadonbehandling och det har 

hänt att patienten undrat om inte metadon är skadligt för levern, vilket hon finner 

underligt. Hon menar också att hon ibland kan vara mer mån om patientens hälsa än 

patienten själv, till exempel när hon skall hjälpa patienter som försökt ta livet av sig.  

   Ibland blir resonemanget litet motsägelsefullt. Först säger hon att ”alla är här för att få 

det bättre på sikt” och att alla strävar efter att få en god hälsa. Sedan berättar hon att 

patienter ibland skriver ut sig och att ”vården är frivillig, då väljer de att gå hem så då får 
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de göra det”. Det kan ha att göra med att hon anser att andra har samma syn på hälsa som 

hon själv. Det är uppenbart att patienterna kommer i konflikt med hälsobegreppet då de 

väljer att skriva ut sig. De väljer det välbefinnande de finner i drogerna för en kort stund, 

och ser inte till de långsiktiga skadorna. P4:s argument innehåller en del generaliserande 

av patienterna och deras syn på hälsa, och det framstår som om hon har en tendens att se 

på situationen i antingen svart eller vitt. Detta kan möjligtvis bero på den stress vi 

upplevde att hon kände i intervjusituationen, att hon inte kände sig ha tid att gå djupare in 

på diskussionen. Det verkar också som om hon gärna vill rationalisera, exempelvis göra 

en depressiv sjukdom till en fysisk för att den skall bli lättare att hantera på något sätt.  

   Det framgår tydligt att P4 är inriktad på individplanet, då hon menar att individen skall 

ha en förmåga att ta itu med sina problem och jobba med sig själv. Detta är mycket 

återkommande bland de svenska läkarna och svårt att se hos de andra persiska läkarna. 

Dock är hon ju litet ”försvenskad” eftersom hon har bott i Sverige i över 30 år och gått 

sin utbildning här. Att hon har den synen kan även ha att göra med att hon är psykiater 

och har insett hur viktigt det är att arbeta med sig själv. 

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

Vissa krämpor Som man kan ha Negative-prospective, Wish 

negative 

Tillfreds Som man kan vara om man 

har god hälsa 

Positive-prospective, Wish-

positive 

Socialt ordnat Som det krävs att man har  Positive-prospective, 

Aspiration 

God kännedom Som man kan ha om sig själv Positive-prospective, Wish-

positive 

Konflikter Som kan uppstå mellan 

vårdare och patient 

Negative-prospective, Wish 

negative 

Skriva ut sig Som patienterna gör i vissa 

fall 

Negative-retrospective, Wish-

negative 

Beslut Som man kan ta om 

tvångsvård 

Positive-prospective, 

Engagement 
Tabell 43: Tema 1 - Definitionen av hälsa. 
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3.8.2    Läkare P4 Tema 2: Det svenska och det persiska samhället 

   Det andra temat som är centralt för P4 är synen på det svenska samhället. ”Samhället 

har olika syn på att människorna skall ha en god hälsa och vill därför ge god vård”, menar 

hon. Hon ser det svenska samhället som fullt av möjligheter för utveckling av individen 

och framförallt för kvinnor. ”Här behöver kvinnorna inte vara hemma med barnen som de 

kanske måste i Iran på grund av att det inte finns dagis.” Det finns inte lika stora 

möjligheter till god vård i Iran som i Sverige på grund av att det endast finns ett par 

privata sjukhus som kan ge högklassig vård. ”Det finns institutionella vårdorganisationer 

men det anses inte vara av högre klass /…/ man /…/ sökte /…/ mest till privata.” Hon ser 

också på den svenska befolkningen som mycket bildad när det gäller vad man skall göra 

för att få en god hälsa. Hon menar att media, tv och tidningar men också skolor, gör en 

bra insats för att vi skall bli medvetna om riskerna med dålig hälsa. Hon tror inte denna 

typ av bildning finns i Iran.  

Entiteter Predikat Modalitetskategorier 

God vård Som vi har på grund av 

samhällets syn på hälsa 

Positive-prospective, None 

Tillgänglig Som vård inte kan vara i 

Iran 

Negative-retrospective, 

Wish-negative 

Staten Som finns i Sverige, som 

ser till att sjukhusen 

ombesörjer vården 

Positive-prospective, None 

Privat vård Som finns i Iran, som 

fungerar i Iran 

Positive-prospective, None 

Vårdorganisationer Som finns i Iran, som inte 

anses vara av någon högre 

klass 

Negative-retrospective, None

Allmänheten Som är bildad i Sverige Positive-prospective, None 

Kunskap Som finns här, som finns 

om hälsa, som man kan få 

Positive-prospective, Wish-

positive 
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av media, som man kan få 

av TV, radio och skolor 
Tabell 44: P4 Tema 2 - Det svenska och det persiska samhället. 

 

3.8.3   Läkare P4: Kommentarer till stapeldiagram 

   Enligt diagrammet i bilaga 8 uttrycker P4 få känslor, både i positiv och i negativ 

bemärkelse. Hon har ett lågt engagement men uttrycker å andra sidan också ett väldigt 

lågt unengagement. Trots att det är svårt att uppfatta hennes värderingar verkar hon 

mycket säker på det hon säger. Det framstår såsom att hon anser sig själv ha en korrekt 

och saklig bild av verkligheten. 

   Doxa-affirmation ligger på cirka 90 % och hon är perceptive till nästan 60 %. Även 

detta pekar på hennes saklighet och säkerhet över vad hon säger. Trots att hon talar så 

mycket i doxa-affirmation har hon den högsta imaginative-kvoten av alla läkare. Detta är 

intressant eftersom trots att hon är säker på det hon säger, använder hon sin fantasi i hög 

grad. 

   Det hon talar om i negative-pro/retrospective är personer som kan skada sig själva 

inom den psykiatriska vården och som ibland måste tvångsvårdas. Det handlar också om 

konflikter som kan uppstå mellan vårdare och alkoholister, där spriten tar över, den 

dåliga vården som ges i Iran och att det inte finns några möjligheter för den persiska 

kvinnan att arbeta och göra karriär.  

   I positive-prospective talar hon om vad god hälsa är och vad som krävs för att kunna ha 

en god hälsa. Hon är också positivt inställd till att hon kan använda lagen och 

tvångsvårda de patienter som inte har sjukdomsinsikt och som enligt henne måste få vård. 

Hon talar också positivt om kvinnans möjligheter i Sverige och möjligheterna med det 

svenska samhället att ge en god vård.  

   I imaginative talar hon om vikten av att tidningarna förmedlar nya rön om hälsokost 

och mediciner så att allmänheten blir bildad på detta område, men att hon inte riktigt vet 

hur det ligger till på den fronten i Iran. Att imaginative-kvoten är så hög kan bero på att 

hon inte vet hur det faktiskt är i Iran för tillfället. 
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   Sammanfattningsvis ser P4 på vården som frivillig, och att det finns en god vård i 

Sverige som inte är tillgänglig i Iran. Hon tror också att synen på hälsa skiljer sig åt i 

Sverige och Iran och att samhället har en syn på att det är viktigt med god vård i Sverige. 

 

3.8.4   Läkare P4: Sammanfattande entiteter och modaliteter 

Entiteter Hur säger hon det? 

Allmänheten Positive-Prospective, One-all, Perceptive 

och Present 

Hälsa Present, Perceptive, Unengagement och 

någon i Wish-positive 

Iran Både positivt och negativt, något 

övervägande negativt, Past 

Läkare Present, Neutral, None, Perceptive 

Patient Neutral, Perceptive/Signitive samt I 

Negativ- prospective 

Samhället Present, Neutral, None, Signitive samt en 

del Imaginative 

Vård/en Positive-prospective, We, Doxa- 

affirmation, Present, Positive-retrospective 
Tabell 45: P4 Sammanfattning av entiteter. 

 

 

3.9   En jämförelse mellan intervjupersonerna 
   Här kommer vi som tidigare nämnt att göra vissa jämförelser mellan 

intervjupersonerna, rent övergripande. Vi kommer även att titta på eventuella likheter och 

skillnader mellan individer från olika kulturell bakgrund, samt av olika kön. 
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3.9.1 En övergripande jämförelse 

   Som en startpunkt i denna jämförelse vill vi titta på medelvärdena av modaliteterna will 

och affect, eftersom dessa tidigare har varit centrala i studien. När det gäller modaliteten 

affect har vi valt att sammanställa de positiva värdena (positive-pro/retrospective) 

respektive de negativa (negative-pro/retrospective), med syfte att få en bättre överblick: 

 Diagram 10: Sammanställning av modaliteten affect. 
Resultatet av denna jämförelse visar att intervjupersonerna talar mer i negativ än positiv 

bemärkelse i intervjuerna. Dock är skillnaden marginell. Det går inte heller att urskilja 

någon skillnad mellan de svenska och de persiska läkarna, inte heller mellan kvinnor och 

män. Andelen betydelseenheter som uttrycks med en neutral känsla är hög, vilket vi kan 

tänka oss beror på att intervjupersonerna anammar sin professionella roll som läkare i 

intervjusituationen.  

Diagram 11: Sammanställning av modaliteten will. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Affect

Negativ
Positiv
Neutral

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

W ill

Aspiration

Engagement

None

Unengagement

W ish-negative

W ish-positive



 73

I knappt hälften av betydelseenheterna uttrycker sig läkarna utan vilja. Dock finns ett 

stort engagemang, vilket har visat sig vara högst bland de persiska läkarna, vilket vi 

återkommer till i nästa kapitel. Engagemanget är dessutom större än vad som synes här, 

eftersom det även ligger bakom de flesta övriga kategorier. Denna jämförelse, i likhet 

med den föregående, visar att läkarna uttrycker sig mer negativt än positivt, även om 

skillnaden är marginell. Att det finns ett lågt oengagemang kan bero på att vi tolkat denna 

kategori på ett liknande sätt som kategorin none. Att andelen uttryck i aspiration är liten 

finner vi inte underligt, eftersom det enligt vår uppfattning inte är vanligt förekommande 

att kräva något i det dagliga talet.    

   Samtliga läkare börjar med att definiera hälsa i vid bemärkelse, såsom att ”må bra 

fysiskt och psykiskt”. Därefter smalnar de av sin definition till en mer personlig nivå, för 

att sedan knyta ihop sin berättelse genom att återgå till en mer allmän beskrivning av 

hälsobegreppet. 

   Vår första iakttagelse var att samtliga läkare relaterar sin hälsouppfattning till sin 

specifika yrkesinriktning. Exempelvis fokuserar P3 på fetma och allergier, medan S3 

fokuserar på hjärtrelaterade sjukdomar. Detta kan ses som naturligt, eftersom de utgår 

från deras egna referensramar och sin egna sociala kontext. 

   De flesta läkarna är överens om att hälsa är en balansgång mellan det fysiska och det 

psykiska. När de går djupare in på ämnet, väljer de dock att inrikta sig antingen på det 

fysiska eller på det psykiska planet, med undantag för P2 och S1 som fokuserar lika 

mycket på båda två.  

   P2 är den ende som är strikt inriktad på fysisk hälsa. Centralt i hans tankar är att den 

fysiska situationen inte skall kunna hindra en från att förverkliga sina drömmar och sig 

själv, samt att den fysiska hälsan är en förutsättning för den psykiska. 

   Samtliga kvinnor i undersökningen, och inga män, inriktar sig mer på den psykiska 

hälsan än den fysiska. Alla dessa kvinnor anser att man kan ha en god hälsa trots att man 

utsätts för bekymmer, det handlar om hur man blir varse om och hanterar dessa problem. 

Coping är alltså ett centralt ämne. Kan man inte tackla problemen, påverkas hälsan 

negativt. S3 och S4 menar att detta beror på vilken typ av psyke man har, medan P4 säger 

att man kan arbeta med sig själv och därigenom få en god psykisk hälsa. S2 poängterar 

vikten av att ha en känsla av sammanhang i livet för att kunna uppnå en positiv hälsa. 



 74

   S2, S3 och S4 tar alla självmant upp WHO:s definition av hälsobegreppet och ger 

synpunkter på denna. S2 och S4 ifrågasätter definitionen eftersom de finner den alltför 

utopisk. S4 håller fast vid att man kan känna sig frisk trots att man inte har ett fysiskt 

välbefinnande, medan S2 menar att ingen skulle kunna ha en god hälsa enligt denna 

definition med tanke på hur världen ser ut i dag. S3 anser däremot att WHO:s definition 

är godtagbar, eftersom hon menar att det handlar om en balansgång mellan det fysiska 

och det psykiska.  

   Upplevelserna om hur man känner sig är centralt för de flesta läkarna. I princip alla 

menar att man kan känna sig frisk trots att man är sjuk, och vice versa. Alla utom S1 och 

P2 hävdar alltså att man kan ha en god hälsa trots fysiska problem. 

   Samtliga läkare förutom P1 och S1 har samma definition på hälsa som privatperson och 

som läkare. Exempelvis S3 menar att det hälsobegrepp som gäller för henne bör även 

gälla för hennes närmaste och hennes patienter. P1, däremot, menar att hälsodefinitionen 

på sjukhus innebär att ta prover och ställa en fysisk diagnos. I S1:s professionella liv 

innebär hälsa frånvaro av sjukdom, medan i hans privata liv innebär det att mer allmänt 

må bra, vilket vi återkommer till.   

   För S2, S3 och P3 är stress ett centralt tema. P3 säger att stress kan vara positiv till en 

viss gräns, men stressar man för mycket kan det vara skadligt. Han menar att man 

hanterar stressen genom att ”hoppa över” stressmoment. S3 fokuserar däremot på att bli 

varse om och arbeta med sina problem, men menar i likhet med P3 att det behövs en 

portion av stress för att kunna tänja på gränserna och komma vidare i livet. S2 menar 

också att det finns positiv stress, men inte i psykologisk bemärkelse. Stress, menar hon, 

bör definieras som en fysisk process där hormoner drar igång. Vi gör oss beredda till 

flykt men är tvungna att stanna kvar. Dessa tre läkare har gemensamt att de anser att 

stress uppstår genom en påverkan utifrån, exempelvis arbetskamrater; ekonomiska 

situationer; samhällskrav såsom ett högt drivet tempo; eller att inte få råda över sin egen 

tid.  

   Flertalet intervjupersoner talar om metoder för att förbättra hälsan. S1 skiljer sig från de 

andra genom att tala om rökning, motion, sömn, samt att leva ett ”tråklagom” liv. S3 och 

P3, däremot, menar att det är viktigt att inse den ohälsosamma livssituationen och bryta 

denna livsstil, vilket kan vara svårt i många fall. I samband med detta tar flera av läkarna 
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upp ämnet kemiskt missbruk. P4 och P2 arbetar med denna grupp, och P4 menar att hon 

ofta är mer mån om deras hälsa än vad de själva är. De hamnar i konflikt med 

hälsobegreppet genom att skriva ut sig själva från P4:s behandling. Hon är positivt 

inställd till den vård som erbjuds och är tacksam för att genom lagen ha möjlighet att 

tvångsvårda människor. P2 anser däremot att det finns stora problem med dagens 

psykvård. Patienterna blir inte hjälpta till en bättre hälsa, utan torteras och förvaras för 

stunden. Det är intressant att dessa två läkare har så pass motsatta åsikter, och att 

majoriteten av läkarna tar upp frågan om missbruk. Detta kan möjligtvis bero på att 

missbruk kan uppfattas som den totala motsatsen till hälsa, i och med att missbruk har 

både fysisk och psykisk påverkan. Några av läkarna förknippar missbruket med 

samhällets brister, och menar att dessa går hand i hand på grund av den ensamhet 

människor upplever i Sverige.  

   Något som har förvånat oss är att läkarna i mycket stor utsträckning talar om sina 

patienter. Visst antog vi att patienterna skulle nämnas, men flertalet läkare talar i princip 

uteslutande om sina patienter, vilket de gör på olika sätt. Det händer ofta att patienter 

uppsöker läkare för att de mår dåligt. Det är dock inte alltid läkarna hittar något fel, och 

våra intervjupersoner har olika teorier om detta faktum. S1 tror att det onda sitter i själen, 

och utför en ”hawaiiundersökning” för att patienten skall ”köpa” det han säger. Han säger 

till patienten att komma tillbaka om det blir värre, men hoppas på motsatsen. Han menar 

att det inte är hans uppgift att lösa problemet, utan bollar över till vårdcentralen med ett 

”tacksam för uppföljning”. Dock sympatiserar han med dessa individer som hamnar 

mellan två stolar och står utan hjälp. Även S3 anser att människor som är fysiskt friska 

trots att de mår dåligt skall söka sig till distriktssköterskor och vårdcentraler, eftersom det 

är ”deras bord”. S2 vill också att patienten skall ”köpa” det hon säger, men tycker 

däremot att det är viktigt att säga till patienten att hon har ”kollat upp” det patienten söker 

för, och att det inte finns någon anledning till oro. Det som patienten känner kan ofta 

härledas till press och stress, menar hon. Senare i yrkeslivet har hon också tagit mod till 

sig att fråga patienterna om vad de själva tror att problemet kan vara, för att på så sätt 

finna en lösning.  
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   Flera av läkarna menar att patienterna vill få en bekräftelse på att de är fysiskt friska. S4 

anser att sjukdomsrädslan har gått till överdrift, och att människor vill kontrollera minsta 

lilla prick. S2 menar att denna oro kan leda till psykisk ohälsa.  

   Mötet med patienten är något som läkarna har olika syn på. S2 strävar efter att alltid 

bejaka det som patienten känner, vilket även S1 säger att han gör. Dock verkar de göra 

detta av olika anledningar. S2 vill komma åt roten till problemet, medan S1 verkar ha en 

rädsla över att komma för nära patienten. Detta märks inte minst när han talar om 

svårigheterna med att vara läkare åt sina anhöriga. Han förlorar objektiviteten som han så 

högt värderar, och vill hellre betrakta patienten som ett fall. P2 tror att detta kan bero på 

det tunnelseende som karaktäriserar unga och oerfarna läkare, och menar att med 

erfarenheten följer en förmåga att betrakta individen som en helhet. S1 menar däremot att 

unga läkare är bättre på att kommunicera med patienten än de äldre, som tappar denna 

förmåga med åren. Dessa synpunkter är intressanta eftersom de kommer från studiens två 

yngsta och mest oerfarna läkare. P2 visar en stor ödmjukhet inför sitt yrke, medan S1 

verkar försöka finna sin identitet som läkare genom att hävda sig. Hans avståndstagande 

från sina patienter kan bero på att han finner mötet med dessa människor är lättare att 

bearbeta mentalt om han ser dem som fall. Han säger dessutom att han har tid att sätta sig 

ned och tala med patienterna, men finner detta onödigt eftersom han själv nöjer sig med 

högst 15 minuter. Det här är något som flertalet läkare tar avstånd ifrån. I stället vill 

framför allt P1, S2 och S3 möta människan bakom patienten. S3 nämner vid flera 

tillfällen att hennes sits som läkare är privilegierad, eftersom hon dagligen får chansen att 

föra djupa samtal med människor. Hon strävar efter att uppnå ett så ärligt samtal som 

möjligt på en personlig nivå, och att ha en grundrespekt för människan är vitalt för henne. 

P1 vill gärna ställa personliga frågor till patienten för att få en uppfattning om hur dennes 

liv ser ut i allmänhet. På så sätt kan hon komma närmare både patienten och kärnan till 

problemet. På landstingsägda sjukhus finns en begränsad möjlighet till att få denna tid 

med patienten, vilket gör att hon föredrar att arbeta privat.   

   Tre av läkarna diskuterar medias betydelse i hälsosammanhang, men deras 

uppfattningar skiljer sig radikalt åt. P4 anser att medias roll kan ses som något positivt, 

eftersom samhället på så sätt får tillgång till hälsorelaterad information. S4, däremot, 

kritiserar medias metoder genom vilka denna information framställs. Hon menar att 
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media skrämmer upp människor som blir överdrivet oroliga för de sjukdomar som 

beskrivs. S2 ligger någonstans emellan dessa två läkares uppfattningar, då hon anser att 

det är positivt med information vilken emellertid kan gå till överdrift.   

   Som framkommer av denna jämförelse finns det mycket som är likt läkarna emellan, 

men också mycket som skiljer dem åt. Ingen av läkarna har samma uppfattning om en 

och samma sak, och även om de talar om samma sak, kan de tala om den på olika sätt. De 

tar upp många personliga anknytningar till hälsa, såsom dödshjälp och alternativa 

behandlingsformer. Således definierar inte intervjupersonerna hälsa på ett likartat sätt i en 

övergripande jämförelse. 

 

3.9.2   En jämförelse mellan svenska och persiska läkare 

   I detta kapitel kommer vi först att belysa läkarnas personliga anknytningar till kultur i 

samband med hälsa. Därefter tar vi upp skillnader och likheter gällande vad de sagt. 

   S1 blir stundtals frustrerad över de problem som uppstår när han skall hjälpa patienter 

som inte talar bra svenska. Deras anhöriga kommer då in som tolkar, vilket S1 är rädd 

skall medföra att informationen blir förvrängd mellan honom och patienten. I övrigt 

nämner han inget om kultur i samband med hälsa i intervjun. Efter intervjun, däremot, 

frågade vi om utbildning i kulturbegreppet och folksjukdomar ingick i läkarutbildningen 

som han nyligen avslutade. Han berättade att de fått en stencil, och när vi frågade om han 

tyckte att det var tillräckligt, menade han att den stencilen snarare var onödig. I stället 

menar han att det beror på hur man är som person. Antingen kan man kommunicera med 

människor av alla slag, eller så kan man det inte. Personligen håller vi inte med om detta, 

utan tror att det vara av mycket stor betydelse att inhämta kunskap om olika kulturers 

seder, folksjukdomar etcetera, för att kunna möta sina invandrarpatienter på ett ödmjukt 

och professionellt sätt.  

   Även S4 talar om invandrarpatienter, men upplever dock inte några problem i 

kommunikationen med dessa. Hon menar däremot att det kan bli problematiskt då 

patienter från exempelvis Afrika kommer till henne med sjukdomar som de inte har 

kunskap om, såsom feber. Hon verkar inte lägga några speciella värderingar i den 

kulturella aspekten, utan talar neutralt om sina upplevelser. Detta kan dock bero på att vi 

ledde henne in på detta ämne utan att återknyta till något hon tidigare sagt.  
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   Det var speciellt intressant att lyssna på de persiska läkarnas upplevelser av det svenska 

respektive det persiska samhället. P3 inriktar sig på mötet med invandrarpatienter, vilket 

han är mycket engagerad i. Han anser att alla kulturella värderingar bör respekteras, men 

det kan ibland uppstå konflikter med invandrarpatienter på grund av att detta inte 

efterlevs. Detta gäller både från läkarnas och från patienternas sida. Han själv menar att 

det inte blir några problem med de svenska patienterna eftersom han följer den svenska 

”linjen”. Däremot kan invandrarpatienter förvänta sig att han inte skall gå efter denna, 

vilket kan medföra problem. Dessutom kan dessa patienter kräva mer av honom än av en 

svensk läkare, vilket kan innebära både fördelar och nackdelar. Vidare anser han att de 

svenska läkarna bör vilja lära sig något av honom och visa en kulturell förståelse, 

eftersom han har ansträngt sig för att lära sig av dem. När han talar om detta ämne, kan vi 

utläsa en viss besvikelse gentemot det svenska samhället, trots den kulturella förståelse 

och ödmjukhet som präglar hans berättelse. Besvikelsen visar sig även när han jämför det 

svenska samhället med det persiska. I Iran skapar man mening och betydelse i livet 

genom att spendera tid med sina anhöriga och ta hand om varandra. Därigenom 

förebygger man hälsan, och mår bättre psykiskt. I Sverige är man däremot ensam, både 

som gammal och som ung. Dessa tankegångar är likartade P1:s, som menar att man mår 

psykiskt bättre i Iran genom stödet från familjen. I Sverige drabbas man i större 

utsträckning av psykiska sjukdomar eftersom man saknar detta stöd och tvingas ta hand 

om sig själv. Vårdpersonalen kan inte hjälpa till med hela processen, vilket medför att 

människor hamnar mellan två stolar. Detta håller även flertalet svenska läkare med om. 

P3 och P1 menar således att det svenska samhället är allt för individualistiskt och att vi 

behöver mer stöd av varandra. P2 fokuserar snarare på bristerna med den svenska 

vårdmodellen, och ser individen som ansvarig för sin egen hälsa. Detta kan bero på att 

han har spenderat större delen av sitt liv i Sverige, och har vant sig vid den svenska 

kulturen. Detsamma kan sägas om P4, som inte verkar vara särskilt engagerad i de 

kulturella skillnaderna, men är positivt inställd till den vård som erbjuds i Sverige.     

    Den individualistiska synen hos de svenska läkarna speglas i deras uppfattningar om 

ansvar för hälsan. S1 och S3 menar båda att individen har det slutgiltiga ansvaret för 

hälsa, återhämtning och tillfrisknande. Samtidigt säger de att samhället ställer 

svårhanterliga krav på individen, såsom att tjäna pengar och förverkliga allt på en gång. 



 79

Detta leder till en känsla av otillräcklighet och framför allt till stress. Flertalet läkare, 

svenska som persiska, menar att individens hälsa är starkt beroende av hur denna stress 

hanteras. Således har läkarna relativt lika uppfattningar gällande detta ämne.  

   Denna jämförelse visar att skillnaderna inte är speciellt stora mellan de svenska och de 

persiska läkarna. Dock kan det konstateras att samhället har en mer central roll i de 

persiska läkarnas berättelser. Även de svenska läkarna talar om samhället, men inte med 

samma engagemang. Detta kan bero den svenska kulturen är mer individualistiskt 

inriktad än den persiska. Dessutom är de persiska läkarna mer insatta i kulturbegreppet, 

vilket är naturligt eftersom de har en mycket större erfarenhet av olika kulturer än de 

svenska läkarna.      

 

3.9.3   En jämförelse mellan kvinnor och män 

   Det har visat sig att det finns en del skillnader mellan män och kvinnor i synen på hälsa, 

framförallt ur det fysiska respektive det psykiska perspektivet. Männen menar att hälsa 

innebär en balans mellan det fysiska och det psykiska, och fokuserar lika mycket på båda 

aspekter. Undantaget är P2 som uteslutande talar om vikten av fysisk hälsa. Det 

intressanta är att samtliga kvinnor hävdar att det psykiska välmåendet är centralt för att 

upprätthålla en god hälsa. De talar om fysisk hälsa, men inte i samma utsträckning som 

den psykiska. Detta är även tydligt då kvinnorna talar om hur de vill bemöta sina 

patienter. Exempelvis är P1 mycket angelägen om att verkligen tala med patienten, då 

hon upptäcker att patientens problem kan ha en psykisk anknytning. Hon finner det då 

viktigt att komma nära patienten och utforska dennes livssituation genom att ge av sin tid 

och ställa frågor. Hon vill även se människan bakom patienten, vilket är det motsatta till 

vad S1 anser om att betrakta patienten som ett fall, i syfte att bibehålla objektiviteten.  

   Även S3 vill komma nära sina patienter i ett ärligt samtal, och är mycket tacksam över 

att få dela deras livshistorier. S2 menar att hon är naturvetenskapligt skolad och lever 

efter denna syn. Dock fick vi uppfattningen att hon är minst lika humanistisk i sina 

tankar, eftersom hon framhäver relationen till människan mer än något annat i sin 

intervju. P4 skiljer sig från de andra kvinnorna på vissa plan. Hon talar nästan uteslutande 

om psykisk hälsa, men saknar den humanistiska inställning som de andra kvinnorna 

präglas av. Det verkar som om hon, i likhet med S1, gärna vill rationalisera. Hon talar om 
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psykiska sjukdomar i fysisk bemärkelse, och inriktar sig inte på relationen till sina 

patienter. Hon är tacksam för att ha möjligheten att tvångsvårda enligt lag, vilket för 

övrigt P2 är starkt kritisk mot.         

   Skillnaderna mellan kvinnor och män är alltså tämligen stora vad gäller fokus på fysisk 

respektive psykisk hälsa, samt vad gäller synen på relationen till patienterna.  

 
3.9.4   En specifik jämförelse av utvalda ord relaterade till hälsa  

   I tabell 46 i Bilaga 9 finns en lista på vanligt förekommande ord i intervjuerna och en 

översikt över hur intervjupersonerna talar om dessa ord. I detta avsnitt presenteras 

kommentarer till tabellen. 

   När det gäller begreppet hälsa talar samtliga läkare om detta i present. Detta kan ha att 

göra med att hälsa är något de ständigt arbetar med och som är aktuellt för dem i deras 

vardag. De flesta talar också med ett stort engagement som ofta uttrycker sig i positiv 

bemärkelse. Att tala i perceptive är också vanligt i detta sammanhang, vilket kan ha att 

göra med att alla läkarna har olika arbetsområden och refererar till hälsa med bakgrund 

av arbetsområde och erfarenhet. Det är emellertid intressant att de flesta inte reflekterar 

över att hälsa kanske är något annat för någon annan läkare utan är inriktade på sin egen 

definition.  

   Tre av de persiska läkarna talar om Iran i present. Detta är anmärkningsvärt eftersom de 

inte verkar reflektera över att saker och ting kan ha ändrats där. P4 talar däremot om att 

det kan vara annorlunda nu än det var tidigare. Hon har visserligen kommit till Sverige 

tidigare än de tre andra. De tre övriga persiska läkarna talar även om Sverige i en negativ 

bemärkelse medan de uttrycker sig positivt om Iran. Dessa tre verkar också ha ett stort 

engagemang för samhället. P4, däremot, verkar mer positivt inställd till Sverige än de tre 

andra persiska läkarna.  

 

 

3.10   Avslutande kommentarer 
   Sammanfattningsvis har vi dragit följande slutsatser av denna studie: 

- Det verkar inte finnas särskilt stora skillnader mellan de svenska och de persiska 

läkarnas uppfattningar om hälsa. Perserna är aningen mer samhällsinriktade i sina 
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uppfattningar än svenskarna, som i huvudsak utgår från en individualistisk 

synpunkt. 

- Skillnaderna mellan kvinnor och män är större än mellan svenska och persiska 

läkare. Den främsta anledningen är att samtliga kvinnor och inga män inriktar sig 

huvudsakligen på psykisk hälsa snarare än fysisk.  

- De största skillnaderna, och även likheterna, är tydligast mellan individerna. 

Dessutom refererar ofta intervjupersonerna till ämnen inom sina egna specifika 

yrkesområden och referensramar, det vill säga till sin egen livsvärld.  

   Med detta vill vi påstå att synen på hälsa främst skiljer sig från individ till individ, och i 

mindre utsträckning beroende på kön eller kulturell tillhörighet. WHO:s definition kan 

därför, enligt våra resultat, ses som otillräcklig eftersom den inte täcker alla individers 

behov, känslor, associationer och tankar kring begreppet hälsa. Därigenom bör vi ha detta 

i åtanke då vi diskuterar hälsa både i vardagslivet, arbetslivet och i mediala sammanhang. 

Vi hoppas att detta kan vidga läkarnas, arbetslivets aktörers och allmänhetens förståelse 

och tolerans gällande hälsobegreppet.  
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Diagram 2: S1 Betydelseenheter och modaliteter. 
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Bilaga 2: Läkare S2 - Betydelseenheter och modaliteter 
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Diagram 3: S2 Betydelseenheter och modaliteter. 
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Bilaga 3: Läkare S3 - Betydelseenheter och modaliteter 
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Diagram 4: S3 Betydelseenheter och modaliteter. 
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Bilaga 4: Läkare S4 - Betydelseenheter och modaliteter 

Diagram 5: S4 Betydelseenheter och modaliteter.  
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Bilaga 5: Läkare P1 - Betydelseenheter och modaliteter 
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Diagram 6: P1 Betydelseenheter och modaliteter. 
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Bilaga 6: Läkare P2 - Betydelseenheter och modaliteter 
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Diagram 7: P2 Betydelseenheter och modaliteter. 
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Bilaga 7: Läkare P3 - Betydelseenheter och modaliteter 
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Diagram 8: P3 Betydelseenheter och modaliteter.  
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Bilaga 8: Läkare P4 - Betydelseenheter och modaliteter 
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Diagram 9: P4 Betydelseenheter och modaliteter.  
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Bilaga 9: Jämförelsetabell; vanligt förekommande begrepp 

Begrepp S1 S2 S3 S4 P1 P2 P3 P4 
Individ Perceptive, 

Doxa- 
affirmation, 
Engagement 

 Signitive, 
Present, 
Engage-
ment 

 Neutral,  
None 

   

Hälsa Perceptive, 
Engagement, 
Present 

Positive-
prospective, 
Signitive, 
Present, 
Engagement 

Present, 
Engage-
ment, My 

Perceptive, 
Present, 
Positive-
prospec-
tive, Wish-
positive 

Engage- 
ment,  
Positive/ 
Negative-
prospective 

Neutral, 
None 

Wish-
positive, 
Perceptive, 
Present, 
One-all 

Present, 
Perceptive, 
Unen-
gagement, 
Wish- 
positive  

Iran     Wish- 
positive, 
Positive- 
prospective/  
retrospective, 
Present, 
Doxa-
affirmation 

Present, 
Positive-
retro-
spective 

Engage-
ment, 
Perceptive, 
Present, 
Positive- 
prospective 

Positive- 
och  
negative- 
pro/retro- 
spective, 
Past 

Sverige  We,  
Neutral, 
Present 

  Engagement, 
Negative-
prospective,  
Wish- 
negative 

Wish- 
negative, 
Present 

Negative-
prospective, 
Perceptive, 
Present, 
Wish-
negative, 
Others 

 

Patient Neutral, 
None, Not 
stated 

 Engage-
ment, 
Signitive, 
Present 

Doxa-
affirmation, 
Perceptive, 
My 

 Engage- 
ment,  
Positive- 
och 
Negative- 
prospective 

Not stated, 
Empty, 
Neutral, 
None 

Neutral, 
Perceptive, 
Signitive, 
Negative-
prospective

Läkare Neutral, 
None, Not 
stated 

Engage-
ment, 
Signitive, 
Wish-
positive 

Neutral, 
Engage-
ment, 
One-all, 
Present 

Perceptive, 
Present, 
Neutral, 
None, 
Others 

 Engage- 
ment,  
Positive-
och 
negative-
prospective 

 Present, 
Neutral, 
None, 
Perceptive 

Samhället Signitive, 
Neutral, 
None 

 Neutral, 
None, 
Wish- 
negative, 
Perceptive

 Engage- 
ment och 
Aspiration 

Engage- 
ment,  
Negative- 
prospective 

Engage-
ment, 
Present, 
Negative-
prospective, 
Wish-
negative 

Present, 
Neutral, 
None, 
Signitive, 
Imagina-
tive 

Tabell 46.Vanligt förekommande begrepp. 
 

 


