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Abstract 

During the past years, the art of diagnosing psychiatric conditions through the 

DSM manual have been debated and criticized and the validity of the diagnoses have 

been questioned. Solutions to this problem have during the past few years been 

offered from  several different angles, both scientific and dynamic, with the common 

understanding that diagnosing psychiatric conditions is no easy task. The diagnosis 

plays a big role in public health care in Region Skåne. The region strives on one hand 

to practice holistic, person-centered care, and on the other hand to base the care on 

standardised processes, which creates a tension between the two. 

The purpose of this study was to look into clinicians’ experience of this 

tension and dilemmas that may occur in the work of diagnosing psychiatric 

conditions. The study consists of fourteen in-depth interviews with psychologists and 

medical doctors, which have been conducted through a qualitative research standpoint 

based on grounded theory. The analysis has generated four main-themes: The leading 

role of the diagnoses within the organisation, The hunt for the measurable,  The lost 

life-story and The diagnoses - help or harm?  

The result showed that finding the right diagnoses can be difficult considering 

the lack of information on etiology for psychiatric conditions and due to how the 

DSM-manual is constructed focused mainly on symtoms. The result further showed 

that while the diagnoses play an important part in psychiatric health care, the 

clinicians experience that the strong focus on diagnoses, both in health care and in 

society in general, can be difficult to merge with the ambition to treat the patient from 

a holistic point of view. 

The discussion addresses the dilemmas presented by the clinicians and the 

tension in public health care between the focus on diagnosis and holistic care. 

 

Key words: Psychiatric diagnoses, DSM, symtoms, person-centered care, holistic care 

 

 

 

 

  



3 
 

Sammanfattning 
De senaste åren har diagnosticering av psykiatriska tillstånd utifrån DSM-

manualens symtomkriterier varit föremål för debatt i vilken diagnosernas validitet 

och nytta har ifrågasatts. Lösningar på detta problem har under de senaste årens 

erbjudits utifrån flera olika angreppsvinklar, både vetenskapliga och dynamiska, med 

en gemensam förståelse kring att diagnostisering av psykiatriska tillstånd inte är 

någon lätt uppgift. Diagnosen spelar en stor roll inom vården i Region Skåne. 

Regionen strävar efter att å ena sidan bedriva holistisk, person-centrerad vård och å 

andra sidan basera vården på standardiserade vårdprocesser, vilket skapar en spänning 

mellan de två fälten. Syftet med denna studie var att undersöka klinikers erfarenhet av 

denna spänning och av de dilemman som kan uppstå i arbetet med att diagnostisera 

psykiatriska tillstånd. Studien har omfattat fjorton djupintervjuer med psykologer och 

läkare och har sin utgångspunkt i kvalitativ metod utifrån grundad teori.  

Analysen av materialet har genererat fyra huvudteman: Diagnosens (huvud)roll 

i organisationen, Jakten på det mätbara, Den försvunna livsberättelsen och Diagnosen 

- nytta eller skada?  

Resultatet visade att rätt diagnos kan vara svårt att fastslå utifrån en bristande 

etiologi kring psykiatriska tillstånd och på grund av hur DSM-manualen är 

konstruerad utifrån symtom. Resultatet visade vidare att medan diagnosen spelar en 

viktig roll i den psykiatriska vården upplever klinikerna att ett starkt fokus på diagnos, 

både inom vården och i samhället i stort, kan vara svårt att förena med ett holistiskt 

synsätt och person-centrerad vård. 

Diskussionen adresserar de dilemman som presenteras av klinikerna samt 

spänningsfältet mellan diagnosfokus och holistisk vård. 

 

Nyckelord: Psykiatrisk diagnostik, DSM, symtom, personcentrerad vård, holistisk 

vård 
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Människan & den psykiatriska diagnosen - om holistisk vård i ett 

medicinskt paradigm 

Den psykiatriska vården i Sverige idag är organiserad utifrån diagnostik vilket innebär att 

patienternas vård är avhängig en aktuell diagnos. Inom psykiatrin i Sverige har vi att förhålla 

oss till två diagnossystem, International Statistical Classification of Diseases, ICD (WHO, 

1993) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM (APA, 2013), vars 

senaste reviderade versioner är de som används som ramverk i kliniskt arbete. Dessa system, 

och framförallt DSM systemet, har de senaste tio åren varit föremål för mycket kritik och ett 

antal alternativa modeller och teorier har uppstått och får alltmer uppmärksamhet inom 

forskning och i den kliniska praktiken (Phillips & Raskin, 2020; Johnstone & Boyle, 2018; 

Lingiardi & McWilliams, 2017; National Institute of Mental Health, 2009; Ruggero et al, 

2019). Läkare och psykologer är inom ramen för sin profession ålagda att bedöma, utreda, 

diagnostisera och behandla patienter, det tycks dock som att tillvägagångssättet i det 

diagnostiska arbetet skiljer sig åt mellan mottagningar. 

I den diagnostiska litteraturen framkommer tydligt att diagnosmanualerna är ett 

hjälpmedel och ett försök till kategorisering av sjukdomstillstånd för att underlätta 

behandling, farmakologisk såväl som psykoterapeutisk (Paris, 2015). Diagnosmanualerna 

DSM och ICD fokuserar på symtom men ofta poängteras att de skall användas på ett 

dynamiskt vis och att de bör användas som ett underlag för hypoteser som bör testas och 

eventuellt förkastas om symtomen över tid visar sig ha förändrats (Adler, 2019; Harrison, 

Cowen, Burns & Fazel, 2018). 

Psykisk hälsa ingår som ett av en handfull prioriterade områden för vården inom 

Region Skåne. Det rådande och övergripande styrdokument som tagits fram av Hälso- och 

Sjukvårdsnämnden i regionen kallas Strategisk Plan för Psykisk Hälsa 2017-2023 (Region 

Skåne, 2017). I dokumentet noteras att primärvården har ansvar för att bedöma, diagnostisera, 

behandla, rehabilitera och ge råd till personer med psykisk ohälsa medan psykiatrin ansvarar 

för patienter med svåra besvär, komplexa behov och nedsatt autonomi.  

Vuxenpsykiatrin i Region Skåne är indelad i allmänpsykiatriska mottagningar och olika 

specialistmottagningar, som är indelade efter diagnos. Vilka mottagningar som finns i olika 

kommuner varierar runt om i Skåne där Malmö har flest antal diagnosspecialiserade 

mottagningar. Exempelvis finns mottagningar för patienter med bipolär sjukdom, emotionell 
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instabilitet, psykossjukdom, Nyinsjuknade i Psykos (NIP), beroende, dubbeldiagnos (DD: 

psykossjukdom och beroende) med flera.  

Varje mottagning skall enligt den Strategiska Planen dessutom följa de 

Standardiserade vårdprocesser (ibid) som har formulerats. Standardiserade vårdprocesser har 

lyfts fram som en framgångsfaktor inom den somatiska vården och som något 

eftersträvansvärt även inom den psykiatriska vården. Styrdokumentet noterar vidare att inte 

alla patienter behöver utredningar, vård och mediciner och att tonvikten i vissa fall behöver 

ligga på att ge råd och stöd genom livshändelser. Man betonar vikten av att inte psykiatrisera 

normala livshändelser (ibid) eller söka sjukdomstecken där det inte är nödvändigt utan att i 

dessa fall istället lägga kraft på att mobilisera nätverk och ge råd och stöd. 

Samtidigt som diagnosticering och standardiserade vårdprocesser betonats som en 

framgångsfaktor ska vården enligt Region Skåne utgå från personcentrerad vård (ibid), vilket 

innebär att personen ska sättas framför sjukdomen och vara delaktig i sin vårdprocess. Detta 

holistiska förhållningssätt kräver att vårdpersonal går utöver det som kan tänkas vara fel i 

patientens kropp och även inkluderar det meningsbärande sammanhang patienten befinner sig 

i och undersöker vad detta innebär för patienten (Svenaeus, 2013). 

Vi menar att ett spänningsfält uppstår mellan å ena sidan den medicinska positionen 

där sjukdom, kategoriseringar och enskilda symtom är i fokus och å andra sidan den holistiska 

positionen vars fokus är att möta patienten som en hel människa med en unik livsberättelse. I 

detta spänningsfält befinner sig den enskilda klinikern, som måste förhålla sig till dessa två 

poler och manövrera genom dessa i sin strävan efter att hjälpa, stötta och vägleda patienten till 

en förbättrad livssituation.  

Som grund till vår studie ligger följande antaganden: först att ovan beskrivna 

spänningsfält existerar, därefter antar vi att detta spänningsfält ger upphov till dilemman för 

de kliniker som i sin profession verkar i detta spänningsfält i sin vardag. Slutligen menar vi att 

det är viktigt att förstå hur kliniker upplever det att verka inom detta spänningsfält, vilka 

dilemman de identifierar i förhållande till det och hur de väljer att hantera dessa dilemman i 

sin vardag.  
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Litteratur 
 

Den psykiatriska diagnostikens historia - DSM 

Den psykiatriska diagnosens vara eller icke vara har under de senaste decennierna varit 

föremål för mycket debatt. Först på 1980-talet uppstod de mest vedertagna diagnostiska 

manualer som till sin struktur liknar dem vi har idag. DSM har fått ett enormt genomslag 

världen över som en handbok för kliniker genom att det formulerades fokus på observationer 

istället för som i tidigare versioner på teori (Paris, 2015). DSM har utvecklats av American 

Psychiatric Association (APA, 2013) och det är de som ansvarar för reviderade versioner och 

publicerar manualen.  

Innan DSMs intåg i vården som den huvudsakliga manualen var psykoanalysen i stort 

sett allenarådande i psykiatrisk vård, vilket fungerade väl i allmänhet men ansågs otillräcklig 

för de svårast sjuka och psykiatrin kritiserades under denna period hårt (Brenner, 2014). Detta 

ledde till ett digert arbete med syftet att ge mer specifik hjälp till kliniker vid diagnosticering. 

Publiceringen av APAs manual fick ett massivt världsomspännande genomslag och kom att 

användas som en standardmanual för kliniker och forskare och betraktades i stort för ett bra 

verktyg för att kategorisera olika diagnosgrupper och deras symtombilder så att behandlingen 

blev mer riktad och specificerad, både farmakologisk och psykoterapeutisk behandling 

(Harrison et al, 2017). Vi är idag på den femte utgåvan av DSM (APA, 2013) och manualen 

har allt sedan dess följt en liknande struktur men också fått motstå mycket kritik för sina 

brister (Paris, 2015). I Sverige är ICD (WHO, 1993) den officiella diagnosmanualen för att 

koda psykiatriska symtom, men kliniker använder i regel DSM som komplement och ofta 

betraktas den som huvudmanualen.  

 

Kritik mot DSM-manualen 

DSM-manualen betraktas av kritiker som ett gott försök att systematisera psykiatriska 

sjukdomar men anses som ett otillräckligt verktyg. DSM-manualen har i grunden en ambition 

att presentera psykiatriska tillstånd och psykisk sjukdom som sprungna ur den mänskliga 

hjärnan, dock har man haft svårt att koppla olika tillstånd till neurovetenskap då den 

mänskliga hjärnan visat sig långt svårare att förstå sig på än andra kroppsliga organ (Paris, 

2015; National Institute of Mental Health (NIMH) (2009).  
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DSM kritiseras för en rad olika svagheter, bland annat låg validitet, hög komorbiditet 

genom sitt fokus på kategorier i vad man menar är en dimensionell värld. Man finner stora 

skillnader, inte bara mellan utan även inom samma diagnoser men trots detta erbjuds ofta 

likartad behandlingsrespons för olika diagnoser (Paris, 2015; Phillips & Raskin, 2020). DSM 

saknar idag den typ av data som utgör underlag för medicinska, somatiska tillstånd och har 

därför lämnats att bygga på tecken och symtom snarare än på patologiska processer och 

tillståndens uppkomst (Paris, 2015). I sökandet efter ett gemensamt språk kring psykiatriska 

tillstånd med syfte att öka reliabiliteten för diagnostiken har samtidigt den bristande etiologin 

bakom klassifikationerna skapat problem med låg validitet (Paris, 2015; Phillips & Raskin, 

2020). 

Den psykiatriska vårdens fokus på symtom och diagnoser snarare än på kontext för att 

förstå mänskliga reaktioner innebär en risk för falska positiva diagnoser (Wakefield 2010), 

vilket i vidare bemärkelse kan leda till överdiagnostisering (Paris, 2015). Fokus ligger i DSM 

på att skilja en diagnos från en annan och förhålla sig till differentialdiagnoser medan man 

bortser att tala om distinktionen mellan psykiska åkommor som patologiska processer och 

normala reaktioner på livets olika skeenden (Paris, 2015). Att tänka i termer av symtom har på 

ett helt annat sätt tagit sig in i vårt vardagliga liv och vanliga reaktioner på exempelvis stress 

eller sorg ser utan tillräcklig hänsyn till kontexten ofta precis ut som symtom på mer 

maladaptiva reaktioner och bestående problem. DSM håller visserligen öppet för icke-

åkommor, men detta klassas då med hjälp av de så kallade V-koderna. Till och med avsaknad 

av psykiska åkommor blir i sig en diagnos (Wakefield 2010). 

 

Alternativ till DSM 

Mot bakgrund av ovanstående kritik till DSM har det utvecklats flera alternativa modeller, 

teorier de senaste tio åren. För att få en överblick över några av de mest aktuella alternativen 

till DSM som bedöms som relevanta idag har vi tagit utgångspunkt i aktuell litteratur och 

funnit fem alternativa modeller, eller komplement, till DSM som vi kort ska redogöra för. 

Dessa fem är: International Statistical Classification of Diseases (ICD) (WHO 1993); 

Research Domain Criteria (RDoC) (NIMH, 2009); Hierarchical Taxonomy of 

Psychopathology (HiTOP) (Ruggero et al., 2019), Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) 

(Lingiardi & McWilliams, 2017) samt Power Threat Meaning Framework (PTMF) (Johnstone 

& Boyle, 2018). 
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ICD systemet är ett internationellt samarbete inom ramen för WHO, och den senaste 

versionen, ICD-11, är i färd att implementeras runtom i världen (Phillips & Raskin, 2020). 

Den ligger på Socialstyrelsens hemsida men den svenska tryckta förlagan är ännu inte 

publicerad (Socialstyrelsen.se). I Sverige är ICD det officiella kodningsverktyget i 

journalsystemen för psykiatriska tillstånd och den liknar till sin struktur och kategorisering 

DSM. De baserar sig på samma medicinska principer varför båda systemen delar 

problematiken med validitet och alltför breda inklusionskriterier vilket leder till att 

vardagsproblem faller inom ramen för diagnos och leder till överdiagnosticering (Paris, 2015.; 

Phillips & Raskin, 2020). 

RDoC (Research Domain Criteria) har utarbetats av forskare vid American National 

Institute of Mental Health (NIMH) och uppstod som ett alternativ till DSM då man var 

missnöjd med DSM systemets otillräckliga validitet (NIMH, 2013). RDoC är hittills ett 

forskningsbaserat diagnostiskt system som strävar efter att kartlägga hjärnan och dess 

funktioner med hjälp av genetik, neurovetenskap och beteendevetenskap. Utgångspunkten är 

att psykiska sjukdomar är biologiska sjukdomar i hjärnan och behöver förstås som detta inom 

relevanta domäner såsom kognition, emotion och beteende. Förespråkarna menar att vi 

behöver en bättre och mer specifik kartläggning av hjärnans funktion för att kunna få en bättre 

träffsäkerhet avseende behandling för patienter med psykiatriska symtom än det som finns 

idag. Efterhand som man finner bättre biologiska markörer för symtom kommer också 

behandlingsalternativen att förbättras och patienters lidande att minska. RDoC representerar 

en fördjupning och fokusering på det medicinska paradigmet och lutar sig på de stora 

framsteg som man har uppnått inom den somatiska medicinen. (NIMH, 2013; Phillips & 

Raskin, 2020)  

Kritikerna mot RDoC erkänner att hjärnan är central och viktig men påpekar att vi inte 

vet hur den fungerar och att hjärnan är oerhört komplicerad. Vilka mekanismer som är viktiga 

vet vi inte, och därför vet vi inte heller vad vi skall leta efter. Det finns ingen skillnad mellan 

vad som orsakar symtom, håller dessa vid liv eller vad som orsakar vad och det är väldigt 

svårt att få några tillförlitliga mätvärden att forska på, i detta är RDoC att betrakta som en 

experimentell psykologisk metod men än en klinisk och praktisk metod (Phillips & Raskin, 

2020).  

HiTOP (Hierarchial Taxonomy of Psychopathology) är ett empiriskt, kvantitativt och 

dimensionellt klassifikationssystem som organiserar symtom och traits av syndrom till 
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hierarkiska spektrum som presenteras i profiler (Ruggero et al, 2019; Phillips & Raskin, 

2020). Sjukdomar definieras med hjälp av faktoranalyser och placeras i relation till varandra 

snarare än i enskilda kategorier som i DSM och ICD. Förespråkarna menar att detta system 

har bättre validitet än DSM. Detta är ett relativt nytt angreppssätt för att diagnosticera 

psykiatriska tillstånd på spektrum, i dimensioner, där liknande symtom ligger nära varandra i 

modellen. HiTOP är under utveckling och dess taxonomi illustreras i ett översiktligt diagram 

som fortlöpande uppdateras efterhand som det genereras nya forskningsresultat. Diagnoser 

anses viktiga eftersom de definierar grupper av patienter som kommer att få behandling och 

offentligt stöd, vidare guidar diagnoser forskning samt att diagnoser är essentiella för 

läkemedelsföretag så att de kan utveckla nya mediciner. Inom HiTOP strävar man inte efter 

att utgå från de redan etablerade kategorierna som DSM och ICD baserar sig på, eftersom 

man önskar fånga upp diagnoser som faller emellan på grund av de otydliga gränserna mellan 

patologi och normalitet samt symtom och diagnoser som är ett stort problem för DSM och 

ICD. På detta vis tänker tänker man sig att man undviker komorbiditetsproblemet som dessa 

system kämpar med. Det finns ett grundantagande att psykopatologi organiseras på ett 

naturligt vis ‘in nature’, vilket man önskar att kartlägga och förstå (Ruggero et al., 2019). Den 

dimensionella modellen av symtom innebär också att det inte betraktas som problematiskt att 

multisymtom uppstår samtidigt, det är tvärtom förväntat eftersom ett grundantagande är att de 

delar etiologi (Phillips & Raskin, 2020). Man arbetar med spektrum och kontinuum varför 

kategoriseringsproblematiken undviks. Överst i spektrumhierarkin finns en generell p-faktor 

som representerar generell psykopatologi, dess karaktär och innehåll har man ännu inte 

lyckats identifiera, den är hittills formlös, men man betraktar den som en grundläggande 

mekanism till hela systemet och man förväntar sig att klargöra dess karaktär efterhand som 

forskningen går framåt. (Ruggero et al, 2019) HiTOP omfattar också normala 

personlighetsdrag, vilket saknas i både ICD och DSM. Detta är en viktig aspekt eftersom 

forskning har visat att personlighet påverkar hur psykopatologi utvecklar sig hos enskilda 

individer och att psykopatologi till sin natur är dimensionell snarare än kategorisk 

(Hengartner & Lehmann, 2017 i Phillips & Raskin, 2020).  

PDM (Psychodynamic Diagnostic Manual) är en ytterligare modell som ligger till 

grund för dynamisk bedömning av personlighetsorganisation (Lingiardi & McWilliams, 

2017). Denna modell är teoretiskt förankrad, vilket de andra modellerna inte är, och den 

baserar sig och tar utgångspunkt i psykodynamisk teori. Syftet från början (första utgåvan 
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kom 2006) vara att komplettera ICD och DSM med psykodynamiska termer och förståelse för 

olika tillstånd och reaktioner, vilket man tyckte saknades när fokus enbart låg på 

symtombeskrivningar. PDM kombinerar personlighetsbedömning på tre axlar/dimensioner för 

att beskriva hela personen; Personlighetssyndrom (P), Mental funktion/mentalt fungerande 

(M) och symtom/mönster och subjektiva upplevelser (S) (Lingiardi & McWilliams, 2017). 

Psykisk sjukdom betraktas som en interaktion av personlighetsdrag och symtom som 

tillsammans skapar mening för patienten vilket är viktigt att förstå vid diagnostiserande 

(Lingiardi & McWilliams, 2017). Precis som HiTOP modellen betonar PDM personlighet 

som betydelsefull vid diagnostisering av psykiatriska tillstånd och även de menar att 

personlighet är avgörande för hur patologi utvecklar sig. PDM och HiTOP liknar även i sitt 

grundantagande att alla har en personlighetsstil vilket inte nödvändigtvis är patologiskt, 

patologi kan utvecklas men betraktas inte som kronisk. Lingiardi & McWilliams (2017) 

menar att PDMs förmåga att klassificera personlighet överträffar alla andra nutida 

diagnostiska manualer och deras modell beskrivs som holistisk. Ett grundantagande inom 

PDM är att de flesta psykiatriska problem som individer upplever är allvarliga varianter av 

normala mänskliga reaktioner (McWIlliams, 2016 i Phillips & Raskin, 2020) och en viktig del 

i bedömning och behandling handlar om att undersöka hur patienten upplever sig själva och 

sina symtom. De senaste åren har PDMs personlighetsdiagnostik implementerats alltmer och 

vid en psykiatrisk klinik i New York är det ett obligatorium att ställa personlighetsdiagnostik 

vid förstagångsbesök. På Nya Zeeland accepteras diagnostisering enligt PDM vid 

försäkringsmål. (Phillips & Raskin, 2020) 

PTMF (Power Threat Meaning Framework) är ett ytterligare exempel på en ny modell 

som konceptualiserar psykisk påfrestning. PTMF har utarbetats av British Psychological 

Society’s Division of Clinical Psychology (Johnstone & Boyle, 2018). PTMF förkastar den 

medicinska modellen och presenterar en egen konceptualisering av psykisk påfrestning som 

lägger vikt på trauma-informerade, narrativa fallformuleringar. I en konceptualisering enligt 

PTMF är inte resultatet någon hjärnskada eller dysfunktion utan består av meningsfulla 

logiska överlevnadsstrategier som skyddar individen från negativa händelser från makt och 

hot i sin omgivande miljö. Inom PTMF är det inte intressant att försöka hitta patologi inom 

individer eftersom fokuset ligger på att se betydelsen av sociala faktorer på känslomässigt 

välbefinnande och vikten av individens egen upplevelse av sitt personliga narrativ. PTMFs 

grundläggande budskap är att en person reagerar med normala reaktioner på onormala 
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livshändelser (Johnstone & Boyle, 2018), vilket liknar antagandet inom PDM. Alla som har 

varit med om liknande händelser kan mycket väl ha fått samma symtom och reagerat på 

samma sätt, menar man inom PTMF (ibid). Överlevnadsstrategier från tillbaka i tiden kan 

bestå utan att de hjälper individen utan istället skapar dåligt mående, inom PTMF menar man 

att man med rätt hjälp kan komma vidare och må bättre. Ett grundantagande hos PTMF är att 

psykisk ohälsa orsakas av sociala omständigheter, de accepterar den biologiska modellen på 

så vis att biologi medierar, men orsakar inte, psykisk ohälsa. Modellen tar för sig andra frågor 

i mötet med individen och detta ligger till grund för förkortningarna P för Power, T för 

Threats, M för meaning samt F för Framework. Förkortningarna uppsummerar de essentiella 

frågorna som modellen cirkulerar runt i mötet med patienten. Power ‘ Vad har hänt dig’, 

vilket syftar till hur olika aspekter av makt har påverkat patienten genom livet: Threats ‘Hur 

påverkade detta dig’, som undersöker vilken typ av hot makten utgör: Meaning ‘Hur skapade 

du mening av det som hände’, vilket undersöker vad patienten tänker om det som har hänt i 

meningsbärande termer samt slutligen Threat Response: ‘Vad behövde du göra för att 

överleva’, vilket intresserar sig för vilka responsmönster som patienten använder sig av. De 

sammanlagda svaren som man får sammanställs till olika mönster, en karta, för att förstå de 

sociala krafter som påverkar individen och hur hen responderar på och skapar mening av vad 

som händer. (Johnston & Boyle, 2018). Detta är ett nytt sätt att undersöka och utforska 

psykisk ohälsa på ett annat sätt än den klassiska kategoriseringen inom ICD och DSM. 

Individens narrativ är i fokus och hjälper till att förklara och göra upp med sina svårigheter; 

vad är din historia och hur kan vi förstå den? 

Dessa sex modeller representerar olika perspektiv och modeller för diagnosticering av 

psykiatriska tillstånd som är aktuella inom fältet just nu.  

 

Psykisk hälsa och diagnostik i vår tid 

Flera globala studier på senare år visar att människor i allt högre utsträckning har kontakt med 

den psykiatriska vården. En studie som gjorts av normalpopulationen i Stockholm för 

tidsspannet 2007-2017 visar på detta; under 2017 var en av sju vuxna i regionen föremål för 

vård relaterad till psykisk problematik (Forslund et al, 2020). Samtidigt rapporterar 

Folkhälsomyndigheten utifrån underlaget i den Nationella folkhälsoenkäten att 70 % av 

Sveriges befolkning anser sig ha en god hälsa och att hälsan ökat sedan 2004. I myndighetens 

senaste mätning av upplevd psykisk hälsa från 2020 uppger sju procent av befolkningen i 
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åldrarna 16-84 år att de upplever allvarlig psykisk påfrestning (Folkhälsomyndigheten, 2020). 

Dessa statistiska siffror tyder på att psykisk ohälsa, psykiatriska symtom är vanligt 

förekommande i Sverige vilket innebär att vården måste kunna hantera många med dåligt 

mående.  

Västerländsk psykiatri har inspirerats av österländsk, mer andligt orienterad filosofi 

och omsatt denna i terapitekniker (Crossley, 2012). Man har dock skalat bort själva kärnan - 

strävan efter att nå meningsfullhet i ett högre värde än självet - och ersatt den med 

förväntningar på individuella och mätbara resultat. Vårdpersonal inom den psykiatriska 

vården strävar efter holistisk och personcentrerad vård men blir samtidigt formade i sin 

yrkesroll av opersonliga formuleringar som handlar om interventioner och teknik; psykoterapi 

destilleras ner till en repertoar av färdigheter och levereras genom manualbaserade protokoll; 

vården blir kodad och värderas inte som något gott i sig själv utan enbart om önskvärda mål 

uppnås. Detta leder till en industrialiserad vård som baseras på evidens och som motverkar det 

holistiska synsätt man egentligen vill uppnå i mötet med en patient (Crossley, 2012). 

Ytterligare en aspekt på hur den psykiatriska diagnostiken kommit att användas går att 

finna i en semantisk granskning av begreppens definition och även här finner man en viktig 

skillnad mot somatiken (Maung, 2015). Inom somatisk medicin refererar diagnostiska termer 

ofta till det sjukdomsförlopp som är orsak till patientens symtom. Det språk som används i 

kliniska böcker och hur man använder beskrivningar av psykiatriska diagnoser i dagligt tal 

antyder att detsamma gäller för denna typ av diagnoser medan de diagnostiska manualerna i 

själva verket inte alls är uppbyggda på detta sätt. (Maung, 2015) I somatiken är det inte 

ovanligt att ett sjukdomstillstånd definieras utan att några tydliga symtom finns att beskriva 

och i de fall där symtom finns blir de förklarade av det aktuella tillståndet. Inom psykiatrisk 

diagnostik utgörs sjukdomstillståndet i stället endast en referens till symtombilden; ett 

paniksyndrom skulle inte existera i sig själv utan panikattacker och ett 

vanföreställningssyndrom inte utan vanföreställningar. På detta sätt hamnar definitionen och 

användningen av psykiatriska diagnoser i en märklig rundgång, där de å ena sidan används för 

att förklara symtom men samtidigt baserar sin definition på just symtomen. 

Professor i filosofi Fredrik Svenaeus (2013) beskriver vår tids ökande strävan mot 

medicinska förklaringar på följande vis: ”Människan har alltid varit en lidande varelse, men 

nu lider hon också på vetenskapens vis, som en homo patologicus.” (s. 10). Den medicinska 

etiketten lyfter skuld och skam från individen genom att det går att hänvisa till något som är 
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(Svenaeus, 2013). Den medicinska diagnosen fungerar på detta sätt identitetsskapande. Det 

namnlösa lidandet är det svåraste och människan söker till sin natur efter förklaringsmodeller 

för att lidandet ska bli uthärdligt. I avsaknad av den religion vi övergivit har vetenskapen i allt 

högre grad fått iklä sig denna roll. Att lida tillhör det mänskliga varandet och den medicinska 

vetenskapens strävan efter ett besvärsfritt liv är lockande men riskerar att bli kontraproduktivt 

och ge oss sämre förberedelse för det lidande som trots allt är oundvikligt. 

Som en reaktion på den ökande trenden att ställa diagnos på allt fler psykiska tillstånd 

visar sig dock skapa en mottrend. I det senaste numret av Sveriges Psykologförbunds 

Psykologtidningen (Jernberg, 2021) konstateras det i en av huvudartiklarna att det finns en 

ökning av personer som önskar ompröva sina neuropsykiatriska diagnoser, främst de som har 

ADHD-diagnoser men man ser även en trend hos gruppen med autismspektrumdiagnoser. 

Anledningen till detta tycks vara att personerna upplever att de inte längre känner igen sig i 

symtombeskrivningarna och upplever att diagnosen utesluter dem på arbetsmarknaden eller 

från utbildningar. I artikeln radas det upp några av de konsekvenser som följer efter ett 

fastställande av en neuropsykiatrisk diagnos, exempelvis begränsningar i utbildningsval (till 

yrken som brandman, militär, pilot, buss- och lastbilschaufför, lokförare, polis). Även om 

diagnosen tas bort har man ändå inte tillträde till polishögskolan, särskilda läkarintyg behövs 

vid körkortstillstånd och man hindras att ta fallskärmscertifikat (Jernberg, 2021). 
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Syfte 

Syftet med studien är att ge en fördjupad bild av hur kliniker ser på det spänningsfält som 

uppstår mellan ett starkt diagnostiskt fokus i den psykiatriska vården och de problem det 

innebär att i tillräcklig utsträckning omfatta människors komplexa problematik utifrån 

symtomkriterier. 

 

Frågeställning 

Hur upplever kliniker inom Region Skåne de dilemman de ställs inför i det praktiska arbetet 

med psykiatrisk diagnostik? 

 

 

Metod 
 

Vetenskaplig metod 

Studien genomfördes utifrån semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer. Anledningen till att 

vi valde att använda oss av kvalitativ intervjumetod som bygger på grundad teori var att vi 

intresserade oss för förståelsen av hur kliniker tänker och resonerar i sina diagnostiska 

överväganden, varmed de kvalitativa aspekterna var i fokus (Ahrne & Svensson, 2018).  

Studien får ses som ett nedslag i det kliniska arbetet i Region Skåne och har inga ambitioner 

att vara replikerbar, varför validiteten blir mindre viktig i sammanhanget. Angående 

reliabiliteten får den anses god då syftet var att belysa klinikers erfarenheter av arbetet med 

psykiatrisk diagnostik och just kliniker som på ett eller annat sätt berörs av det diagnostiska 

arbetet intervjuades. 

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna varade i 45-75 minuter och genomfördes på ZOOM där inspelningsfunktionen 

användes. De inspelade intervjuerna lagrades på en krypterad hårddisk utan tillgång för 

obehöriga. Vi ville så långt som möjligt lämna öppet för vilken information som framkom 

eller utelämnades av de kliniker vi pratade med och för att undvika att styra informanterna 

utifrån våra egna föreställningar undvek vi att ställa på förhand bestämda frågor kring vissa 

specifika underteman och istället strukturera intervjuerna som öppna samtal kring ämnet där 

vi följde våra deltagares resonemang och tankar med följdfrågor. Vi började samtliga 
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intervjuer med att be deltagarna att utveckla sina egna spontana associationer kring arbetet 

med psykiatrisk diagnostik och lät därefter intervjun ta riktning utifrån dessa. Som hjälp till 

samtalet hade vi till de första två intervjuerna formulerat två fiktiva fall som vi tänkte att 

diskussionerna skulle ta avstamp i, dock upplevde vi att fallen hämmade snarare än 

stimulerade samtalet kring att handla om de enskilda klinikernas egen vardag. Därför bad vi i 

de resterande tolv intervjuerna deltagarna själva att ge exempel på situationer från det 

vardagliga arbetet där diagnostiska dilemman uppstått. Detta bedömde vi gav intervjuerna ett 

bättre flyt och innebar större relevans för deltagarna där samtalsämnena cirkulerade kring 

bekymmer som kan uppstå för klinikern själv. 

 

Analys av materialet 

Vår analys av materialet bygger på grundad teori vilket innebär att man utifrån det empiriska 

materialet inducerar kategorier och teman som får lov att representera materialets hela 

heterogenitet (Glaser & Strauss, 1967; Alvesson & Sköldberg, 2000: 12ff). Vi började med att 

i detalj transkribera våra inspelade intervjuer för att därefter koda innehållet till 

meningsbärande data (Bazeley, 2013: 125ff; Charmaz, 2006). Vår analys gjordes i en 

kombination mellan öppen och fokuserad kodning med störst tonvikt på fokuserad kodning 

(Bazeley, 2013). Öppen kodning fanns med eftersom vi ville förhålla oss så öppna inför 

materialet om något skulle visa sig framkomma som kunde ligga utanför vår frågeställning 

och i sig vara intressant att gå vidare med. Vi hade samtidigt i enlighet med fokuserad 

kodning med oss vår frågeställning när vi sökte efter och plockade ut meningsbärande data.  

Den utplockade datan överfördes till på post-it lappar sorterades och kategoriserades i 

flera omgångar tills vi hade täckt in alla aspekter som framkommit i det empiriska materialet. 

Datan sorterades först i kategorier som sammanfogades till mer övergripande kategorier för 

att i till sist mynna ut i fyra övergripande teman. Dessa övergripande teman och dess 

underkategorier presenteras i resultatdelen. Då utrymmet för denna uppsats är begränsat har vi 

behövt förkasta och åsidosätta en del data som vi inte fann relevanta för våra huvudteman. 

 

Deltagare 

Sammantaget genomfördes fjorton intervjuer med läkare och psykologer som i sin kliniska 

vardag på olika vis är involverade i diagnostiska processer, samtliga med erfarenhet av att 

arbeta inom den offentliga vården i Region Skåne. I vårt urval av deltagare strävade vi efter 
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att få största möjlig bredd avseende typ av mottagning, geografisk placering samt ålder och 

arbetslivserfarenhet hos deltagarna, vilket är i enighet med generell kvalitativ metodologi 

(Ahrne & Svensson, 2018). Vi använde oss av våra egna kontakter inom den psykiatriska 

vården, ibland för direkta förfrågningar om medverkan och ibland för hjälp att söka 

informanter eller sprida frågan i en verksamhet. Informanterna gav även själva förslag på fler 

deltagare utifrån deras kontaktnät. De slutgiltiga deltagarna representerar olika verksamheter 

inom den offentliga vården för vuxna i Region Skåne där primärvård, allmänpsykiatri, 

psykiatrisk akutmottagning samt ett par specialistmottagningar ingår. Läkare och psykologer 

är jämnt fördelade i vårt urval och arbetslivserfarenhet varierar från ca ett år till drygt trettio 

år. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien är myndiga yrkesutövare som utifrån information de fått om studiens 

syfte (Bilaga 1.) och tillvägagångssätt har gett sitt skriftliga eller inspelade samtycke till 

medverkan. Deltagandet har skett anonymt och uttalanden och citat från enskilda deltagare 

har presenterats endast på ett sätt så att det inte blir möjliga att kopplas till identifierbara 

individer. Detta gäller både klinikerna själva och de patienter som figurerat i de exempel som 

givits under intervjuerna. 

 

 

 

Resultat 
I analysen av vårt material fann vi fyra större teman: Diagnosens (huvud)roll i 

organisationen, Jakten på det mätbara, Den försvunna livsberättelsen och Diagnosen - nytta 

eller skada? 

Informanter framhåller den stora nyttan med de psykiatriska diagnoserna för att ringa 

in en problematik och ge förutsättning för rätt hjälp, däribland behandling. Samtidigt 

framkommer det svårigheter och dilemman som uppstår när diagnosmanualerna blir 

otillräckliga för att beskriva en människas komplexitet. Vi fann att informanternas 

beskrivningar av sina upplevelser faller inom ramen för den spänning som uppstår när de som 

kliniker förhåller sig till just det medicinska paradigmets kategoriseringsstruktur samtidigt 
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som de önskar möta den enskilda individen i sin kontext med ett holistiskt perspektiv. Vi 

redogör för analysens fyra teman i tur och ordning.  

 

Diagnosens (huvud)roll i organisationen 

Diagnoserna är genomgående i fokus och spelar en stor roll i sjukvårdssystemet vilket 

informanterna beskriver på olika vis. De berättar samstämmigt om ett vårdsystem som är 

organiserat utifrån den diagnos som ställs på patienten och att det diagnostiska arbetet därmed 

också har ett stort fokus. Diagnosen ges ett visst förklaringsvärde där det övergripande målet 

blir att vara till hjälp för patienten och möjligheten att få en relevant förståelse för sig själv. 

En informant uttrycker sig såhär: 

Det är en väldigt lättnad för patienter som till exempel har en depression som känner 

att de inte klarar saker eller att de är odugliga och då kan man få reda på att det är en 

sjukdom, som hjälper dem. 

 

Här beskriver informanten att sjukdomsbegreppet fungerar som en förklaringsmodell som kan 

avlasta patienten från upplevelsen att känna sig dålig.  

En annan aspekt på diagnosens roll i organisationen är att diagnosen erbjuder ett 

gemensamt språk vilket underlättar kommunikation mellan behandlare och patient, 

behandlare emellan och vidare ut i samhället. Ett exempel som uttrycks är: 

 

Det handlar om personer som har större svårigheter som leder till press och 

misslyckanden och diagnosen hjälper till att kommunicera att kraven behöver 

anpassas. 

 

Informanten tydliggör att diagnosen spelar en viktig roll i sin funktion att förmedla patientens 

behov till andra instanser, som kan vara Socialförvaltningen, Försäkringskassan eller 

Arbetsgivare.  

En vidare aspekt på att det finns organisatoriska krafter som påverkar hur och när en 

diagnos bör ställas och till vilken nytta, exemplifieras av våra informanter som beskriver att 
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vägen till stöd och hjälp går via diagnos. Denna väg går även utanför verksamhetens egna 

väggar till dessa andra samhällsinstanser som ofta kräver diagnoser och konkreta prognoser 

som krav till erbjudande om insatser. Detta utgör enligt en informant en direkt påverkan på 

den diagnostiska bedömningen: 

 

Vi är inte bara patientens doktor utan också samhällets konsult vad det gäller 

sjukförsäkringen. Det kan jag inte berätta för patienten. 

 

Informanten tydliggör här sitt uppdrag som utvidgat utanför vården. Hen betonar även att 

rollen som “samhällets konsult” kan vara svår vid psykiatriska tillstånd då dessa inte fastställs 

på samma sätt som somatiska diagnoser.  

En annan central roll den psykiatriska diagnosen har i vården är att guida till rätt 

behandling, vilket uttrycktes bland annat på följande sätt:  

 

Diagnosen finns för att leda till rätt behandling, även medicinering som är designade 

efter symtom. 

  

Här betonas en av huvudpoängerna med diagnostisering som en stor hjälp för patientens 

behandling, inte minst den medicinska, och formuleras av en annan informant på ett mer 

specifikt vis:  

 

Det är viktigt att ha en tydlig diagnostik, om man sätter en felaktig schizofrenidiagnos 

hamnar man fel behandlingsmässigt, onödig medicinsk behandling på grund av fel 

diagnos. 

 

Citatet exemplifierar informantens upplevelse av att diagnostiken är viktig och betydelsefull i 

relation till behandlingen och att det är riskabelt med en felaktig medicinsk behandling.  
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Det framkom också i vårt material att informanter vittnar om att det inom 

organisationen finns en övertro på diagnosens betydelse, vilket en informant uttrycker så här: 

 

En diagnos på något, så är det på något sätt en lösning på nåt, att allt går att 

diagnostisera och att det finns en diagnos på allt och att alla vill ha det svaret (...) det 

kan bli så i den här hopplöshetskänslan när man sitter med patienter som är kaotiska, 

svåra och tunga och det inte riktigt kommer framåt (...) och då kan man bli så här att 

kan vi bara få en utredning här, en diagnos, så att vi vet vad som är fel och då kommer 

det att bli bra, något messianskt i det där. 

 

Här tydliggörs att diagnosens roll inom systemet väcker förhoppningar och förväntningar och 

lyfts upp till något allmängiltigt som förklarar allt.  

Våra informanter var alla på olika vis upptagna av svårigheterna i den diagnostiska 

processen med att kategorisera, dela upp och sortera individen med utgångspunkt i 

beskrivningar och bedömningar av symtom, vilket är en förutsättning för arbetet utifrån 

diagnosens roll inom organisationen. Några uttrycker dessutom explicit att de inte är 

intresserade av kategorisering överhuvudtaget, vilket en informant uttrycker så här:  

Jag vill helst inte befatta mig med diagnoser och att kategorisera människor. 

Informanten ovan uttrycker det dilemma det innebär att verka i ett diagnosfokuserat 

sjukvårdssystem trots att hen själv inte känner sig bekväm med den kategorisering av 

människor som diagnoserna bidrar till. 

Informanterna framhåller också att det är svårt att ställa diagnos utifrån 

symtombeskrivningar. Det medicinska tankesättet genomsyrar vården och psykiatriska 

tillstånd likställs med den somatiska vården vilket skapar svårigheter då förväntningarna på 

specificitet är omöjliga att leva upp till. En av våra informanter beskriver:  

 

Vi är i ett medicinskt paradigm, att man inordnat sig i sjukvården och skall förhålla sig 

till sjukdom och ställa diagnos, behandla och ställa prognos för något som vi inte har 

någon etiologi för, det funkar ju inte som det gör i annan vård, vi kan aldrig säga att 
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det är det här, vi gör så och då blir det så om 12 veckor, så ser det ut i samhället i stort, 

så är samhället organiserat, Försäkringskassan liksom, vilken diagnos har patienten? 

När kan den komma ut i arbetet? När kan vi ta bort försörjningsstödet? Det kan vi ju 

aldrig säga. 

 

Detta illustrerar svårigheterna med att ställa prognos för patientens återhämtning, vilket 

förväntas av vårdgrannar och olika samhällsinstanser, men som blir omöjligt då diagnosen 

inte har någon klar etiologi och inte heller någon exakt prognostisk förmåga. Dilemmat blir 

uppenbart för behandlaren, vilket i vårt fall är informanten. 

En annan aspekt av diagnosens roll i organisationen handlar om diagnosens 

sorteringsfunktion i sjukvårdssystemet, det sätt på vilket Region Skåne har organiserat sin 

vård för psykisk ohälsa. Flera informanter uttrycker att de tycker att vårdsystemet är stelbent 

och diagnos- och sjukdomscentrerat där patienten sorteras utifrån diagnos vilket kan skapa 

oro och problematiska brott i vården. 

 

Rent organisatoriskt sorterar man efter diagnoser vilket innebär att folk flyttas hit och 

dit, nu är det den här diagnosen, nej nu är det den här diagnosen. Som kanske inte har 

så mycket med patientens problem att göra som organisationens problem. 

 

Ett par informanter berättar att den medicinska diagnosen är väldigt central i inledningsskedet 

för att kunna ta ställning till vilken mottagning patienten ska tillhöra men att diagnosens 

betydelsefulla roll minskar till viss del när patienten sedan blir föremål för psykoterapeutisk 

behandling. En av dem uttrycker detta så här: 

 

Det finns ju en yttre press på oss att ta ställning till vad det finns för problematik. Men 

vi jobbar i behandling väldigt mycket utifrån krisen, det relationella, försöka förstå 

vad som händer. Det relevanta för patienten och anhöriga och för oss är snarare vad 

som händer och hur det upplevs och det spelar mindre roll egentligen vad det heter i 
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en bok. Vi befinner oss i ett diagnosorienterat system, men i behandling pratar vi inte 

utifrån symtom. Men vi behöver ställa diagnos för att veta var patienten ska behandlas. 

 

Diagnosen blir alltså mest väsentlig för sorteringen, i det efterföljande psykoterapeutiska 

arbetet får den en underordnad roll. När en patient sorteras in i vården utifrån en viss diagnos 

och hamnar på en specialistmottagning med ett särskilt fokus kan problem uppstå om 

patienten har en mångbottnad problematik. Patienten skulle egentligen vara i behov av olika 

angreppssätt i stöd och behandling, vilket specialistmottagningarna inte har utrymme för inom 

ramen för sitt specifika uppdrag. Det kan i praktiken innebära en fragmenterad vård för 

patienten där resultatet inte alltid blir bra. En av våra informanter som arbetar på en 

specialistpsykiatrisk mottagning formulerar sig så här: 

 

Dilemmat uppstår om vi har gjort en bedömning att bipolär sjukdom är inte det enda vi 

har att göra med här, dilemmat blir uppenbart en bit in här, då har vi en inställning, en 

idealistisk inställning snarare än en verklighetsbaserad sådan skulle jag vilja säga, att 

oavsett så kommer bipolär sjukdom först, det är så vi prioriterar. 

 

Detta exemplifierar att bipolär sjukdom inte kommer som ensam problematik men att det är 

den diagnosen som styr sorteringen och också den aktuella behandlingen, vilket informanten 

menar inte fungerar i verkligheten eftersom patienter kan behandlas på mottagningen för flera 

problem. Samma informant fortsätter sitt resonemang: 

 

Vi bekräftar, vi kör på det spåret och behandlar och erbjuder våra insatser, för att 

stabilisera ett bipolärt förlopp. (...) [patienterna] blir stabiliserade, men de mår inte bra 

för det… att det blir reduktionistiskt kring … är detta verkligen bipolär sjukdom? 

 

Här kompliceras situationen ytterligare när patienten trots behandling för problematiken 

relaterad till den aktuella diagnosen, i detta fall bipolär sjukdom ändå inte mår bra. 
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Informanten beskriver här att diskussionen inom organisationen då kommer att handla om 

huruvida det var rätt diagnos från början, snarare än om hur man kan förhålla sig till en 

mångbottnad problematik. 

En ytterligare aspekt av diagnosens roll inom organisationen gäller omprövning av 

diagnoser och representerar ytterligare en konsekvens av vagheten i de psykiatriska 

diagnoserna genom de svårigheter som uppstår i strävan att kategorisera en komplex individ. 

Våra informanter presenterar här olika dilemman som uppstår när en diagnos som en gång 

blivit satt behöver omprövas. Omprövningar är en stor del av det kliniska diagnostiska arbetet 

och betraktas som viktigt då diagnoser kan vara felaktiga från början eller bli felaktiga över 

tid när patienten inte längre uppfyller kriterierna för en specifik diagnos. Informanterna 

beskriver att omprövningar påverkas av flera faktorer såsom utrymme, kompetens och 

dynamik mellan kollegor. En omprövning och eventuellt byte av diagnos kan få stora 

konsekvenser för patienten då patienten som tidigare nämnts sorteras i vården efter diagnos 

och en ny sådan skulle innebära att patienten får en helt ny vårdkontext på en annan 

mottagning med andra behandlare. Då måste man få patienten med på tåget för att inte riskera 

den hjälp man vill erbjuda. Flera informanter vittnar om att det kan vara svårt att ta initiativ 

till omprövning av en diagnos på grund av en outtalad rangordning inom kollegiet. En 

informant noterar: 

 

Man kanske inte vågar ompröva diagnosen om en annan, äldre kollega har satt den. 

 

Citatet visar att det kan finnas en hierarkisk ordning inom verksamheten som påverkar vilka 

beslut klinikern tar och som påverkar det diagnostiska arbetet.  

Flera informanter nämner bristen på kontinuitet kring vem som träffar en patient som 

en bidragande faktor till att omprövningar uteblir, liksom snabba vårdförlopp där patienten 

ständigt skickas vidare. Detta uttrycks av en informant på följande sätt: 

 

När jag började var vi en tredjedel så många psykiatriker som vi är nu, fler nu men 

bättre kontinuitet då. Hela tiden nya doktorer… om man är obenägen att ändra 

något… diagnoserna blir parkerade när det inte finns någon kontinuitet. 

 



25 
 

Detta är ett exempel på effekterna av att ingen riktigt håller i den övergripande bilden för 

patientens problematik. En annan informant reflekterar över slutenvårdens möjlighet att 

ompröva diagnosens giltighet under slutenvårdsbehandling med en liknande slutsats, att man 

inte tar sig tid, eller känner ansvaret för att reflektera över patientens aktuella diagnos:  

 

Jag har läst anteckningar från när patienten var inlagd och jag upplever att de tyvärr 

inte omprövar så många diagnoser, och jag säger tyvärr för de har ju verkligen en 

chans att träffa och följa patienterna över dygn. De har en guldchans, men de är väl 

stressade, så de skriver att något inte ter sig riktigt som en mani men släpper det. (...) 

eller att de inte riktigt känner det ansvaret, deras ansvar är en akut insats. 

 

Citatet ovan vittnar om hur patienter som eventuellt skulle behöva få sina diagnoser 

omprövade i stället skickas vidare mellan instanser på grund av en stressad verksamhet. 

Fenomenet med multidiagnoser i relation till att ompröva diagnoser uppmärksammas 

av en informant som beskriver att patienter ofta får en ny diagnos tillagd vid varje ny instans 

där denne blir aktuell. Detta leder till en stor samling diagnoser för samma patient utifrån en 

fragmenterad bedömning snarare än en helhetsbedömning och utredning av patientens 

problematik. Det är tydligt svårare att plocka bort en diagnos än att lägga till en, trots att det 

borde vara lika svårt. Informanten formulerar följande:  

 

Fem-sex diagnoser, fel för patienten. Att patienten får en diagnos på psykakuten, en på 

vårdcentralen, i psykiatrin också. 

 

Här illustreras konsekvensen av att det finns ett motstånd mot att ta bort redan ställda 

diagnoser till förmån att lägga till, vilket informanten menar blir fel och otydligt. Fenomenet 

sker på alla nivåer i vården, från primärvård till specialistpsykiatrin. 

Jakten på det mätbara 

Det andra temat i vår analys handlar om informanternas upplevelse av brister i de verktyg som 

ska användas vid diagnostisering av psykiatriska tillstånd. Bristerna handlar om att verktygen 



26 
 

som finns till hands (DSM, ICD, skattningsskalor, psykologiska tester) baserar sig på symtom 

precis som den psykiatriska diagnosen, vilket informanterna menar är otillräckligt för att 

förstå patientens problematik. Exempelvis överlappar olika tillstånd i högre grad varandra i 

psykiatrisk diagnostik eftersom samma symtom återfinns inom flera olika diagnoser. I vissa 

fall fungerar diagnostiseringsprocessen väl och kan vara till god nytta i de fall där patienten 

presenterar tydliga symtom på en viss diagnos som stämmer med beskrivningarna i 

diagnosmanualerna och där ingen annan tydlig problematik manifesteras. Denna aspekt 

representeras med följande citat:  

 

Med en klassisk bild blir diagnosen sällan fel (...) det är lättare att sätta diagnos på 

killen som hade tydliga symtom. 

 

Med tydliga och avgränsade symtom blir diagnostiseringen relativt okomplicerad. Samtidigt 

framkommer genomgående bland våra informanter en stor frustration över vad som blir ett 

närmast omöjligt uppdrag i att skilja ut vad som är vad i en psykiatisk problematik trots att 

vården och verksamheten kräver att detta ska göras. En informant beskriver detta problem så 

här: 

Hur ska jag kunna se en ouppmärksamhetsproblematik hos en patient som samtidigt 

ska lida av schizofreni? Alltså, en person med kronisk, mer långvarig 

psykosproblematik blir ju uppmärksamhetsstörd per definition, och med medicin 

uppepå detta. 

 

Informanten beskriver här hur svårt det blir att definiera diagnosen när de uppvisade 

symtomen passar för flera olika diagnoser. Ytterligare förvärras problemet, enligt några 

informanter, när vagheten i de psykiatriska diagnoserna behandlas som om de inte vore vaga, 

som om de vore en motsvarighet till somatisk diagnostik, det vill säga mer renodlade.  
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Empiriskt finns inte så rena diagnoser (...) det finns en implicit förväntan på min 

mottagning att bipolär sjukdom kommer isolerat och fint. 

 

Citatet ovan visar att det kan finnas en förväntan inom vården att ett psykiatriskt tillstånd ska 

visa sig med endast de symtom som tillhör det tillståndet om diagnos ska kunna sättas.  

En annan del i vad som blir svårt med att mäta och bedöma patientens och dennes 

symtom kan relateras till verktygens användning: Vem är det som bedömer patienten - 

patienten själv, behandlaren, tester eller ett gemensamt konsensus? Informanterna beskriver 

hur patienten kan förvärra/överdriva eller förminska/bagatellisera sina symtom. 

 

Vi använder ju olika skattningsformulär som motsvarar de svenska kriterierna, och det 

är ju, skulle jag säga, snarare att folk självskattar sig på fler kriterier än vad de skulle 

få om de kom hit och det skiljer sig nog om det skulle vara en annan grupp (...) där 

man inte riktigt erkänner problemen liksom. 

  

Citatet illustrerar uppfattningen att patienter och bedömare skattar olika avseende aktuella 

kriterier och att det skiljer sig åt beroende på patientgrupp. I ovan nämnda fall menar 

informanten att patienten skattar sig själv högre på symtom än vad bedömaren skulle göra 

vilket hen menar handlar om patientens förmåga att erkänna sina problem. Å andra sidan har 

vi exempel från informanter som reflekterar över att man som bedömare måste väga in att 

patienten inte alltid i början berättar hur de har det eller vilka symtom som är mest 

besvärande. Detta beskrivs så här: 

 

Många [patienter] dröjer med att avslöja farhågan eller vad de egentligen söker för och 

berättar det kanske först i slutet av mötet. Man får försöka hitta vad som finns under. 
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Detta belyser informantens ambition att försöka komma till botten med aktuell problematik 

istället för att se till de yttre symtomen.  

En annan informant poängterar skam som ett hinder för patienten att berätta om sina 

symtom och hur viktigt det då blir att verkligen ha utrymme tillräckligt med tid för mötet: 

 

En del diagnoser är skamfyllda, till exempel tvångssyndrom. Inte berättar man för en 

doktor som är stressad. 

 

Informanterna vittnar även om svårigheterna att bedöma psykiatriska symtom när det finns 

bekräftat eller misstanke om substansbruk av olika slag. Substansbruk är exklusionskriterier 

för de flesta psykiatriska diagnoser och bör alltid undersökas i den diagnostiska processen, 

men det kan bli svårt om bedömaren inte vet om patienten brukar, och inte heller berättar om 

det. En informant uttrycker detta dilemma så här: 

 

Alla som dricker alkohol får dålig sömn, sen får man ökad ångest och sen blir man 

depressiv, en klassisk bild, och där kan det ju vara svårt att skilja är detta en 

depression? De som säger ‘jag dricker för att dämpa min ångestnivå’ men man kan 

inte säga något om något förrän man slutar med alkoholen. 

 

Citatet visar på något flera informanter berättar om: att substansbruk kommer in som en 

komplicerande faktor vid i stort sett all psykiatrisk diagnostik och gör kategoriseringen av 

symtpom än svårare än den skulle varit annars. Ett sätt att hantera svårigheten i att hitta rätt 

diagnos där symtomen stämmer in på flera diagnoser och som många informanter beskriver 

som ett grundläggande förhållningssätt är att fokusera på det som anses ha det bästa 

förklaringsvärdet i en komplex symtombild. Diagnosen blir då en form av arbetshypotes 

snarare än en upptäckt av något befintligt. 
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Jag är rätt så noga med att säga att det här bäst förklarar din problematik, det är alltid 

den bästa gissningen (...) det är den etikett vi har hittat på för det här. 

 

Ett ökat fokus på diagnoser som etiketter på psykiskt lidande stannar inte inom vården utan 

genomsyrar ett förändrat allmänmänskligt förhållningssätt till livets bekymmer och skapar ett 

krympande normalitetsspann, något informanterna märker på de patienter de möter. 

Människor kommer i allt högre utsträckning till vården och önskar en psykiatrisk diagnos. 

Medan det nämns att patienten ibland efterfrågar diagnos inom autismspektrumet hör ADHD 

och bipolaritet här till de mer vanliga önskemålen när frågan kommer från individen själv.  

 

Patienten kommer för att den vill ha en diagnos, så att det finns vissa diagnoser som 

folk tycker är väldigt bra att ha då va och ADHD är ju en sån till exempel, och det 

menar jag det är ju ett jätteproblem för oss. 

 

Även om det råder konsensus hos informanterna kring att många individer kan få god hjälp av 

både diagnos och medicinering när det bedöms föreligga en funktionsnedsättning uttrycker de 

samtidigt att individens eget önskemål om vissa diagnoser grundar sig på andra skäl än 

faktiska eller tillräckliga svårigheter. Önskan om centralstimulerande mediciner är något flera 

av informanterna nämner som en drivande faktor bakom individens önskan om en 

neuropsykiatrisk diagnos. Flera informanter pratar också om att en diagnos kan önskas som 

förklaring som ger en slags frihet från eget ansvar: 

 

Man får en förklaring till varför man inte stiger upp på morgonen och inte tar tag i 

saker, det tar lite ansvar ifrån patienten tror jag. 

 

Att önska diagnos för svårigheter i vardagen såsom informanten ovan beskriver är även något 

en annan informant talar om och uttrycker så här: 
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Det vi har nu är att vi har en kraftig överdiagnostisering av depression, sertralin, så får 

de det. Det är lätt att uppfylla de kriterierna, hunden har dött, någon vill skilja sig. 

 

Detta illustrerar hur normalitetsspannet har krympt och att det är lätt att uppfylla kriterierna 

för en psykiatrisk diagnos som tidigare hade betraktats som en normal reaktion och inte hade 

varit aktuell för vårdens insatser. Den ökande trenden i att allt fler önskar en psykiatrisk 

diagnos innebär merarbete och med detta också frustration. Så här beskriver en av 

informanterna problemet: 

 

Jag börjar känna att detta är ett dilemma och att jag börjar bli riktigt trött på det. Det 

var en tjej jag träffade nyligen som beskrev att hon hade svårt att hålla i pengar, men 

hon hade sparat ihop stora summor på kortare tid och hade inga skulder varken hos 

kronofogden eller inkasso. Hon var lite impulsiv, men klarade av det. Det får ingå i att 

ha olika personlighetsdrag. Jag tycker detta är ett bra exempel på diagnosfixeringen. 

 

Här blir det tydligt att acceptansen för att människor är olika, har olika personlighetsdrag, har 

minskat, samtidigt som tankar på diagnoser och förhoppningarna om den potentiella hjälp 

som denna kan leda till genomsyrar samhället. En annan informant uttrycker sig på följande 

vis: 

 

Det ligger i tiden, att man söker många diagnoser och man vill ställa fler diagnoser, att 

man får mer hjälp. 

 

Det krympande normalitetsspannet och ökade diagnosfokuset får även draghjälp från politiskt 

håll, något som en av informanterna uttrycker frustration över: 
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En del politiker säger att vi ska satsa på [privata aktörer] för att minska köerna, men 

det ska vi ju inte alls göra, det är ju helt meningslöst, då går [patienten] till någon och 

så kommer de på att nej det är inte ADHD, då söker de upp nästa, och till slut så är det 

ju någon då, det är ju kunder också, då får de en ADHD-diagnos och sen kommer de 

med ett papper till oss, då ska vi försörja dem med läkemedel för fem-sex tusen i 

månaden för resten av livet. 

 

Ovan framkommer att även politiska fokusområden verkar i synergi med allmänhetens ökade 

efterfrågan på diagnos.  

En annan informant menar att diagnosens förklaringsvärde fått en sådan tyngd i att 

legitimera svårigheter att en utebliven diagnos då skulle lämna patienten kvar med en känsla 

av personligt misslyckande: 

 

[Patienten säger att] jag hoppas vi kan hitta någon diagnos, så att det inte bara är jag 

som är dum i huvudet. Och det är väl också i diagnoskulturen att man tänker så att 

antingen har man en diagnos eller så har man den inte (...) och utan så är man helt dum 

liksom. 

 

Beskrivningarna ovan rör de dilemman som uppstår när patienten själv önskar en diagnos. 

När frågeställningen i stället kommer från någon annan än patienten uppstår andra bekymmer, 

eftersom diagnosens syfte är att vara till hjälp för just patienten.  
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Den försvunna livsberättelsen 

Vårt tredje tema, den försvunna livsberättelsen, illustrerar hur fragmentering och uppdelning 

kan upplevas som att individen som en hel människa har kommit i bakgrunden. Detta är något 

flera informanter upplever som problematisk. Flera betonar vikten av att visa intresse för 

patienten och genomföra en noggrann intervju, inklusive anamnes, för att kunna förstå det 

sammanhang patienten befinner sig i och för att kunna ställa så bra diagnos som möjligt. 

Dock sker inte alltid detta såsom önskat på grund av att processen går för fort och patienten 

som hel människa kommer i skymundan. En informant uttrycker detta så här: 

Det är hur vi har organiserat oss, man gör en MADRS, man gör en MINI eller man gör 

något annat, med alltför lite hänsyn till kontexten (...) Narrativet har kommit i 

bakgrunden. 

 

Informanten tydliggör hur patientens livsberättelse så som beskrivet i en större kontext eller 

tydligt narrativ inte får plats inom vården där psykiska symtom är i fokus. Samma informant 

uttrycker vikten av att uppmärksamma just dessa delar i mötet med patienten genom att ta sig 

tid att fråga:  

 

Vem är du? Vad har du varit med om? Hur ser det ut omkring dig? 

 

I detta ligger också en tidsaspekt, att ha och att ta sig tid, att prioritera frågor och svar där 

behandlaren visar intresse för och lyssnar på patientens berättelse. En informant drar detta ett 

steg vidare och menar att livsberättelsen i sig är det allra viktigaste och att en 

utredningsprocess som tar hänsyn till den har ett behandlingsvärde i sig:  

 

En patient som har mycket kaotiskt runt sig, att jag tycker det är roligt att utreda och 

om man gör det på ett riktigt sätt att kunna bygga ett narrativ, särskilt 

personlighetsutredningar där man hamnar i att man bygger en berättelse. Hur har livet 
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varit? Vad har varit svårt? Du reagerar såhär och har reagerat på detta sättet och så gör 

inte andra. (... ) För vissa patienter blir det så djävla bra, att det finns ett bra 

terapeutiskt syfte med det. 

 

Här beskriver informanten hur uppmärksamheten på livsberättelsen för en patient med svår 

och mångbottnad problematik blir en god terapeutisk intervention snarare än enbart ett 

utredningsinstrument. 

Flera informanter upplever att deras arbete med patientens livsberättelse inte riktigt får 

utrymme i organisationen. Dilemmat består i att informanterna i någon mening behöver 

förhålla sig till den rådande organisatoriska verkligheten men samtidigt försöker hitta vägar 

att utföra det arbete de tror på i en form av avskildhet. Denna fredade zon håller man för sig 

själv för att undvika konflikter som skulle göra arbetet svårt och att jobba i avskildhet med det 

man tror på och upplever som mest hjälpsamt. En informant berättar:  

 

Det psykiska rummet, det terapeutiska rummet har inte plats inom psykiatrin som 

bygger på kontroll och i någon mening makt och att kupera [symtom] (…) Det finns 

ett litet luftrum att jobba med det man tycker är meningsfullt.  

 

Utsagan berättar att informanten har lyckats hitta ett utrymme att arbeta i där hen upplever sig 

skyddad och fredad från organisationens symtomfixering. Andra informanter beskriver att de 

över tid förstått att det inte går att förändra systemet, och en av dem uttrycker det så här: 

  

Jag ser inte att det är något som blir bättre, jag känner inte så gott hopp inför det som 

händer nu, jag är i slutet av karriären. Jag märker att jag inte tycker jobbet är lika roligt 

längre. Jag tror att hela organisationen som jag inte känner förtroende för gör något 

med mig och tar bort arbetsglädje. Jag får försöka göra det jag kan i situationen. 

 

Ett långt arbetsliv inom vård av patienter med psykiatrisk problematik i en organisation som 

informanterna förlorat förtroendet för orsakar uppgivenhet, hopplöshet och försvunnen 
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arbetsglädje. Detta har skett som en konsekvens av att arbetet med patienten som en hel och 

komplex individ inte får plats utan måste lämna företräde åt symtomyttringar.  

Diagnosen - nytta eller skada? 

Det fjärde och sista temat har vi valt att kalla Diagnosen - nytta eller skada? Informanterna 

har delat med sig av funderingar kring positiva såväl som negativa aspekter av diagnosen, 

både som fenomen och praktik. Många av informanterna berättar, vilket exemplifieras i 

tidigare avsnitt, att det finns en poäng med diagnostik som gemensamt språk för vårdgivare, 

förklaring för patienten och hjälp till rätt behandling. De lyfter dock samtidigt fram en rad 

exempel där diagnosen inte leder till önskad hjälp för patienten, och rentav kan göra mer 

skada än nytta. 

En genomgående uppfattning tycks vara att psykiatrisk diagnostik följer tydliga 

trender och att vissa diagnoser är populärare än andra i olika tider, både för de som ställer 

diagnosen och de som får den. Här lyfts särskilt de neuropsykiatriska diagnoserna 

ADHD/ADD och autism fram ihop med bipolär sjukdom som rådande just nu. I 

diskussionerna kring vad som gör vissa diagnoser mer populära än andra framkommer att de 

populära diagnoserna kommunicerar något som patienten på ett eller annat sätt har nytta av 

medan de diagnoser som undviks eller medvetet väljs bort trots att kriterierna uppfylls gör det 

motsatta. En informant beskriver det såhär: 

 

Ja, vi sitter ju ofta och ska bedöma om det som yttrar sig rör sig om bipolär sjukdom, 

ADHD eller borderline, alltså snabba känsloyttringar, och att försöka reda i det. Och 

det är ofta så att en person som har en borderlineproblematik vill ha bipolär sjukdom. 

Det är lite statussjukdom, lite fint. (...), det är ju många kändisar som har bipolär 

sjukdom, och det finns ett samband med kreativitet. Så det har nåt lite romantiskt, man 

är lite smart, det har inte sunkstämpeln som andra psykiatriska diagnoser har. 

 

Informanten beskriver här det svåra differentialdiagnostiska projektet att skilja mellan olika 

psykiatriska diagnoser med liknande symtombild och hur patienten själv har åsikter om åt 

vilket håll diagnosen skall luta åt, som en konsekvens av populärkultur och samhällets 

allmänna fokus just nu. En viktig faktor i vilka diagnoser som blir populära eller impopulära 

är graden av stigma som omgärdar den aktuella diagnosen. Här lyfts personlighetssyndromen 
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fram som exempel på en diagnostyp som ofta innebär en ändhållplats för patienten 

behandlingsmässigt, dels för att viss vårdpersonal inte anser den vara behandlingsbar, dels för 

att de som ändå erbjuds psykoterapeutisk behandling kan få vänta väldigt länge på den. En av 

informanterna talar om problemet med personlighetssyndrom på följande sätt: 

 

[Borderlinediagnosen] blir behäftad med en slags hopplöshet som inte är riktigt sann 

tycker jag. ”Den här personen är emotionellt instabil i personligheten, vi kan inte 

ändra på personlighet” hör jag många kollegor säga. 

 

Citatet ovan visar att föreställningen om att vissa psykiatrisk diagnoser inte går att behandla 

lämnar en del patienter övergivna i vården. I relation till temat huruvida diagnosen är till nytta 

eller till skada beskriver informanterna att vissa diagnoser har stor tyngd och kommer med 

associationer kring kronicitet och dåliga prognoser, och informanterna beskriver vidare sina 

egna pragmatiska försök att mildra den tyngd och de negativa konsekvenser diagnoserna 

medför genom att hitta mindre specifika diagnoser, förknippade med mindre stigma och 

kronicitet. 

Det anses alltså inte självklart att patienten blir hjälpt av diagnosen även om denne 

uppfyller symtomkriterierna för den. Om valet av en vagare beteckning inte påverkar det 

vidare vårdförloppet i någon större mening upplever några informanter ibland snarare en 

fördel i att undvika diagnoser som ger patienten en kraftfull stämpeln. I intervjuerna rör sig 

denna diskussion främst kring personlighetssyndrom och schizofreni men även i sammanhang 

som rör lättare psykiatrisk problematik. Avseende diagnossättning inom primärvård beskriver 

en av våra informanter det med följande ord: 

 

Jag var tvungen att förhålla mig till det [diagnostiska systemet] och gjorde det men var 

noga med att inte psykologisera det som inte behövdes och sökte efter ospecificerade 

diagnoser, ofta ångest eller depression eller stress, men hittade också en med hjälp av 

en handledare: “symtom avseende känsloläge”, den använde jag mycket när jag inte 

kunde sätta någon av de andra. 
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Utsagan illustrerar hur informanten finner ett sätt att hålla sig inom ramverket att tvingas 

ställa en diagnos men undviker samtidigt att sätta en tydlig stämpel på patienten. Inom 

specialistpsykiatrin uttrycker sig en informant på liknande vis avseende schizofrenidiagnosen: 

 

Just den synen på schizofreni har många fått till sig, från vården och samhället, att 

man kommer vara sjuk resten av livet, och det är inte en särskilt trevlig sak att säga till 

någon, det finns jättemycket stigma. Så vi har varit restriktiva att sätta dem även om 

man uppfyller vissa kriterier och skulle kunna sätta mildare psykosdiagnoser. 

Ospecificerad icke-organisk psykos är den vanligaste. Det är lite en restdiagnos men 

det är enklare för man kan också ta bort den lättare än tex schizofreni, och vi vet att en 

väldigt viktig komponent är återhämtning och hopp inför framtiden. 

 

Här tydliggör informanten att medarbetare på arbetsplatsen aktivt undviker 

schizofrenidiagnosen på grund av det stigma den medför ihop med den allmänna 

uppfattningen att diagnosen är kronisk. Kroniciteten i prognosen i sig skapar ett dilemma 

eftersom prognosen har betydelse för att kunna erbjuda rätt hjälp samtidigt som behandlaren 

vet att hopp om återhämtning är en väsentlig del i patientens föreställning om den egna 

framtiden. Det är dock inte så enkelt att diagnosen i detta fall enbart och tydligt blir till mer 

skada än nytta, vilket illustreras av en annan informant: 

 

Jag hade faktiskt en bra diskussion om schizofrenidiagnosen där jag tycker att den är 

stigmatiserande och att man ska vara försiktig med den medan [kollegan] menade att 

de finns ett stort värde i att ställa den hos en patient med låg funktionsnivå och stort 

lidande... kommer tas på ett större allvar om den har den diagnosen till exempel i 

slutenvården istället för en sådan slaskdiagnos som icke-organisk psykos. Det kan vara 

till hjälp för patienten i relation till andra vårdgivare. 
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Här betonas det vi tidigare har nämnt som ett av huvudsyftena med diagnosen, en 

kommunikation till andra instanser där diagnosen kan hjälpa patienten att bli tagen på allvar 

på ett annat sätt än genom en “lättare” diagnos. Således illustrerar detta svårigheterna i att 

väga för- och nackdelar vid diagnostiserandet där framtida konsekvenser för individen av en 

diagnos behöver vägas in. 

 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att skapa en fördjupad bild av vad kliniker ställs inför i arbetet 

med att diagnosticera psykiatriska tillstånd. Studien har gjorts inom Region Skåne och i dess 

styrdokument gällande vård av människor med psykiatriska symtom framgår att regionen 

parallellt framhåller det standardiserade, evidensbaserade förhållningssättet och det holistiska, 

personcentrerade. Svårigheten i att på ett enkelt sätt förena dessa två ambitioner ger upphov 

till en spänning mellan dem, vilket de kliniker vi har intervjuat ger flera exempel på. Vi finner 

att dilemmat finns inbyggt i systemet men utan att adresseras, vilket i praktiken innebär att 

klinikerna i sitt dagliga arbete själva behöver förhålla sig till och hantera de svårigheter det 

ger upphov till. 

Genom våra fyra huvudteman Diagnosens (huvud)roll i organisationen, Jakten 

på det mätbara, Den försvunna livsberättelsen och Diagnosen – nytta eller skada? har vi velat 

belysa några av de dilemman som våra informanter brottas med i sin vardag.  

Att diagnosen, i detta fall den psykiatriska, spelar en huvudroll i 

sjukvårdsorganisation råder det ingen tvekan om. Det är också tydligt att den kan vara till stor 

hjälp i valet av insatser och behandling. Sortering och kategorisering bidrar i många fall till 

viktig hjälp genom att patienten får adekvat specialiserad vård, rätt medicin och kan 

omhändertas på rätt sätt utifrån det gemensamma språk som diagnosen innebär. Regionens 

förfarande med sortering av patienter utifrån diagnos verkar dock samtidigt komplicera 

ambitionen med att möta och vårda patienten utifrån ett holistiskt förhållningssätt. Om 

patienten efter placering vid en diagnosspecifik mottagning visar sig besitta en mer komplex 

problematik kan inte detta alltid mötas utifrån en helhetssyn eftersom patienten befinner sig 

på mottagningen för en specifik behandling, begränsad till detta fokus. Multiproblematik 
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behandlas då fragmenterat och kan innebära att patienten inte blir tillräckligt hjälpt av sin 

behandling. Det som framkommit i vår studie kring svårigheter med att ompröva en gång 

ställda diagnoser visar på ytterligare en besvärlighet som kommer med ambitionen att sortera 

och kategorisera människans problematik. Möjligen ligger detta i sakens natur; om det ska 

finnas en mening med att fastställa och kategorisera problematik behöver slutsatserna också 

följa med ett visst mandat, utan vilket ambitionen i sig skulle bli meningslös. Inom psykiatrisk 

diagnostik där den exakta mätbarheten saknas och en diagnos innebär vad flera informanter 

beskrivit som den bästa gissningen vid ett givet tillfälle, borde kanske öppenheten för att 

ompröva diagnoser bli extra viktig. När den psykiatriska diagnostiken i stället behandlas som 

om den vore medicinsk förloras denna aspekt och diagnoser parkeras, vilket blir ett hinder i 

möjligheten att rätta till och ändra det som blivit fel, eller för den delen förändrats över tid. 

Möjligen borde frågan lyftas i organisationen för större tydlighet kring förhållningssätt. 

Förutom i vårdorganisationen och det kliniska arbetet kan spänningsfältet 

mellan jakten på det mätbara och det holistiska perspektivet återfinnas i den kritik som riktas 

mot DSM-manualens begränsningar kring att omfatta och beskriva psykiatriska tillstånd, dock 

med lösningar som drar åt olika håll. Vi tänker att de alternativ till DSM som förespråkas kan 

placeras på ett spektrum från ett utpräglat biomedicinskt och neurologiskt perspektiv till ett 

holistiskt perspektiv med individens kontext och narrativ i fokus. Det neurologiska 

perspektivet representeras av RDoC som fokuserar på biologi och medicin i hopp om att hitta 

biologiska markörer för psykiatriska symtom och psykisk sjukdom. Även DSM och ICD 

influeras av biologi och strävar efter det mätbara men når inte lika långt. Vidare mot det 

holistiska perspektivet placerar vi HiTOP-modellen som efterföljs av PDM vilka båda 

integrerar normal personlighet i sina modeller. Längst mot det holistiska perspektivet finner vi 

en approach som vunnit mark de senaste åren och som vilken representeras av PTMF. Genom 

det angreppssätt PTMF erbjuder behöver de olika systemen och modellerna inte konkurrera 

utan betraktas istället som olika dimensioner av en helhet, vilka alla bidrar till att förstå 

människan och hennes lidande. Våra informanter lyfter på olika sätt fram problematik som 

kopplas till jakten på det mätbara. Det största och mest återkommande dilemmat som beskrivs 

är svårigheten att hitta en passande diagnos hos en individ med komplex problematik. 

Symptom kan passa på flera diagnoser och än mer komplicerat blir det om substansbruk kan 

misstänkas. Lösningen blir en form av acceptans kring att det inte går att ringa in 

problematiken i sin helhet med nuvarande mätverktyg – DSM-manualen – och fokus läggs 
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istället på det som bedöms vara det mest centrala för patienten att få hjälp med, den diagnos 

som anses ha det bästa förklaringsvärdet. Vår studie berättar om upplevelsen av ett samhälle 

som genomsyras av trender kring diagnostik, dels i förhållande till vilka diagnoser som 

används och efterfrågas och dels i relation till en allmänt ökande trend att alltmer 

diagnostisera psykiskt mående, där normalitetsspannet ständigt krymper. Enskilda kliniker 

vittnar om en känsla av ansvar för att i sin yrkesroll bromsa den stora efterfrågan på 

diagnoser. De betonar diagnosens goda syfte och hjälp men ser även något problematiskt i den 

stora efterfrågan på diagnoser som nu råder. Här finner vi att det saknas diskussion på högre 

politisk nivå som tydligare fångar upp samhällets starka trender kring psykiatrisk diagnostik 

och de konsekvenser detta får både för sjukvårdspersonal och patienter. Det förefaller oklart 

huruvida det medicinska paradigmet och den ökande strävan efter diagnoser och evidens är ett 

medvetet vägval eller om det är något som sker utifrån olika drivkrafter i kombination, såväl 

människans inneboende existentiella sökande efter förklaringar som genom politiska och 

ekonomiska intressen.  

Flera av våra informanter berättar om upplevelsen att patientens livsberättelse 

inte får tillräcklig plats i den diagnosfokuserade vården. Vilket även beskrivs i 

litteraturavsnittet där frågor som rör patientens identitet och kontext ofta hamnar i skymundan 

till förmån för kategorisering av symptom något många informanter upplever leder till en 

fragmenterad bild av människan som kan missgynna patienten. Denna upplevelse tillsammans 

med svårigheten klinikerna ser i att påverka vårdkulturen i en mer holistisk riktning skapar 

uppgivenhet hos vissa av informanterna, ibland till den grad att enskilda kliniker eller 

mottagningar behöver skapa sig ett fredat utrymme att arbeta i där det holistiska fokuset får 

mer plats utan att man talar om det med kollegor eller ledning. Ett par informanter beskriver 

även hur arbetet med patienten i behandlingen vänds så att diagnosen i stället blir det som 

hamnar i bakgrunden; klinikerna hamnar i ett läge där de behöver välja sida. Vi tänker att 

fokus på symptomen blir en effekt av grannskapet med somatiken och influenserna av det 

medicinska paradigmet medan informanternas vittnesmål och litteratur kring ämnet betonar 

att den som ställer diagnos behöver gå utöver symptomen och se kontexten för att kunna ställa 

en underbyggd psykiatrisk diagnos. Ibland framträder vid en första anblick symptom som 

verkar tydligt sjukdomsrelaterade men som i sin kontext kan härledas till helt adekvata 

reaktioner på livshändelser, vilket flera informanter i studien framhåller. Detta gör narrativet 
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och berättelsen i den psykiatriska kontexten inte bara viktigt utan emellanåt även helt 

avgörande. 

Våra informanter är som nämnts överens om att en diagnos kan bidra till rätt 

hjälp för patienten, men inte i alla lägen. Frågan om när diagnosen är till nytta och när den är 

till skada blir därför viktig. Flera kliniker lyfter fram att en diagnos i värsta fall får motsatt 

effekt, det vill säga stänger dörren för hjälp i vården och hindrar individen i samhället genom 

att föreställningar skapats kring vissa diagnoser och gett dem en laddning av att innebära 

något obotligt eller skrämmande. Ett par informanter lyfter särskilt fram föreställningar i 

vården om att personlighetssyndom per definition är statiska och inte går att behandla vilket 

leder till att patienten blir utan hjälp. Några talar även om schizofrenidiagnosen som 

förknippad med stigma och kronicitet på ett sätt som ofta ger patienten en bild av hopplöshet 

inför framtiden, och en del menar att detta blivit så påtagligt att diagnosen kanske till och med 

bör tas bort då den kan ha mer negativa än positiva konsekvenser för individen. Även här 

behöver klinikerna själva förhålla sig till och i den mån de kan lösa problemet i sitt eget arbete 

och flera vittnar om behovet att ibland kringgå systemet och ställa en mildare eller mer 

ospecifik diagnos för att den ska få möjlighet att vara det som den är tänkt att vara - en 

ögonblicksbild som kan förändras, och för att inte det stigma som följer ska bli till men för 

patienten. Detta måste dock vägas mot den möjlighet till specialiserad vård som patienten har 

möjlighet att få med en tydlig diagnos. Det blir tydligt att det inte är självklart att det bästa för 

patienten är att få rätt diagnos utifrån kriterierna; flera faktorer spelar in. 

Inte bara hos klinikerna syns detta försök att bromsa och mildra effekterna av de 

diagnostiska stämplarna. Parallellt med att de psykiatriska diagnoserna fortsatt vinner mer 

mark har det på senare tid uppstått en mottrend även hos individer som fått en diagnos och 

som nu önskar få den borttagen, då de upptäckt att diagnosen kommer med en rad 

begränsningar i studier och yrkesliv som de inte var medvetna om tidigare. 

Det spänningsfält som vi beskrivit och som ger upphov till de dilemman 

informanterna berättat att de ställs inför i diagnosarbetet är svårt att komma ifrån då det går att 

finna liknande spänningar i olika delar av samhället där olika teorigrunder går i polemik med 

varandra; fältet verkar beröra något vi människor brottas med på flera olika plan. Vår studie 

rör värden inom vården men kan i ett större perspektiv härledas till naturvetenskapens fokus 
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på mätbarhet, kategorisering och förutsägbarhet och samhällsvetenskapens fokus på kontext, 

relationer och sociala sammanhang. Samhällsvetenskapen har under lång tid strävat efter att 

integreras i det medicinska, något som inte minst gäller psykologins försök att närma sig 

medicinens angränsande fält. Även inom samhällsvetenskapen kan spänningsfältet skymtas i 

hur den kognitiva beteendetraditionen ställs mot den psykoanalytiska och psykodynamiska 

traditionen. Drar vi de olika strömningarna till sina ytterkanter hamnar vi i olika sätt att 

betrakta människan: som kött, soma, eller som ande, psyke. Människan är benägen att dela in 

i delar och kategorisera för att skapa förståelse, men utan försöken att förena dessa två 

motpoler och hitta ett sätt att låta symtomen (delarna) och kontexten (helheten) samverka, 

föga hjälpsamt för patienterna vi vill hjälpa. 

Det vi uppfattar som det största problemet är inte att sjukvården har dubbla och i 

viss mån motsägelsefulla ambitioner i enlighet med de diskuterade spänningsfälten, utan 

bristen på reflektion över desamma ihop med en vilja att förena dem. Region Skånes 

styrdokument saknar diskussion eller reflektion kring själva diagnostiken och 

diagnostiseringsprocessen vilket lämnar klinikerna utan stöd eller styrning kring hur de ska 

förhålla sig till svårigheten i det som ska mätas och bedömas. Om dilemmat hade adresserats 

på ledningsnivå hade klinikerna i högre grad kunnat integrera detta som en del av arbetet, 

snarare än att ständigt konfronteras med det som något som komplicerar arbetet. 

Svårigheten att förena människans önskan om att å ena sidan ges utrymme och 

bli bemött som den komplexa varelse hon är och å andra sidan att få tydliga och legitima 

förklaringar på livets svårigheter är av allt att döma ett dilemma vi får leva med. Utmaningen 

att förena dessa likvärdiga behov stannar inte vid sjukvården inom Region Skåne eller 

sjukvården överlag, utan genomsyrar hela samhället ner till varje enskild individ.  

 

Styrkor, begränsningar och framtida forskning 

Studiens styrkor är framför allt i det omfattande material som samlats in men även i den 

grundliga analys som gjorts av datan, genom att meningsbärande data rad för rad har plockats 

ut och bedömts. 
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En svaghet med studien består i att vi har undersökt ett fält som vi själva verkar i. Vi 

arbetar båda inom Region Skåne och befattar oss i vårt kliniska arbete själva med psykiatrisk 

diagnostik. Detta innebär att vår förförståelse kan ha påverkat den data som samlats in. Att vi 

verkar inom fältet innebär också att vi varit bekanta med några av våra informanter sedan 

tidigare och förhåller vi oss öppna för möjligheten att relationen kan ha spelat in i dessa 

informanters svar. Vi har dock i största möjliga mån försökt mildra denna risk genom att vi 

delat upp informanterna mellan oss så att den som varit minst bekant med informanten har 

hållit i intervjun. Några informanter var visserligen helt obekanta för oss sedan tidigare, men 

vi är medvetna om att urvalet av deltagare troligen har hållit sig närmare vår egen teoretiska 

skolning och våra personliga uppfattningar än vad ett slumpmässigt urval skulle ha gjort. 

Angående urvalet deltagare använde vi oss inledningsvis av våra kontakter för att hitta 

informanter, vilka i sin tur skickade frågan vidare eller tipsade om andra personer att 

intervjua. Studiens informanter bestod av två olika yrkeskategorier, psykologer och läkare. I 

intervjuerna framkom bland psykologerna en del spänningar och frustration kring den 

hierarkiska uppdelningen mellan yrkesgrupperna, något som denna grupp upplevde påverkade 

deras arbete. Vi bedömde dock detta som ett tema som låg utanför de stora teman vi annars 

funnit och valde därför att i redovisningen utelämna denna del. 

Vi anser att det finns behov av att belysa spänningsfälten ytterligare i empiriska 

studier eftersom litteraturen är relativt begränsad till teorier om klinikers upplevelser av det 

svåra arbete de utför i att hjälpa individer med olika former av lidande. Fler undersökande 

kvalitativa studier välkomnas därför som tar sig an teman som vi har funnit i denna studie.  
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BILAGA 1 

 

 
 

Förfrågan om deltagande i studie av diagnostiska 
dilemman 

 
 
Detta informationsblad riktar sig till Dig som visat intresse att delta i vår studie av diagnostiska dilemman för 
psykiatriska tillstånd. Intervjustudien syftar till att undersöka läkares och psykologers upplevelser av och 
resonemang kring dilemman i diagnostisering av psykiatriska tillstånd. Vi är intresserade av deltagarnas egna, 
specifika upplevelser och tankar kring diagnostisering i det kliniska arbetet. 
Studien är ett examensarbete på Psykoterapeututbildningen vid psykologiska institutionen, Lunds universitet. 
Det skriftliga arbetet kan komma att användas som specialistarbete inom ramen för Sveriges psykologförbunds 
specialistutbildning. Ingen del av studien genomförs inom hälso- och sjukvårdens regi. 
 
Ett deltagande i studien innebär en intervju med fokus på Dina egna specifika upplevelser, tankar och 
resonemang kring olika diagnostiska överväganden du möter i ditt arbete - initialt med utgångspunkt i ett eller 
flera exempel från din kliniska vardag där svårigheter/dilemman uppstått. Intervjun sker via Zoom vars 
inspelningsfunktion kommer att användas. Intervjun kommer att ta uppskattningsvis en timme och ske under 
våren 2021. Tid bokas med en av studieförfattarna. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö. 
 
De inspelade intervjuerna kommer direkt efter genomförandet lagras på en krypterad hårddisk utan tillgång för 
obehöriga. Intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras av oss och sammanställas till en uppsats där 
ingen av deltagarna kan identifieras. Efter examination kommer allt råmaterial samt kontaktuppgifter att 
förstöras. Om Du önskar får Du självklart en kopia på den färdiga uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och Du kan 
när som helst avbryta Din medverkan utan närmare motivering. 
 
Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie.  
 
Jag önskar delta i intervjustudie angående diagnostiska dilemman: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
 
 
Vänligen fotografera hela detta dokument inklusive din signatur och bifoga till oss via e-post.  
 
Ansvariga för studien är Kristina Nordström och Lotten Romanus som handleds av Rolf Holmqvist, professor 
vid Linköpings universitet. Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
 
Kristina Nordström  Lotten Romanus Rolf Holmqvist 
leg hälso- och sjukvårdskurator leg psykolog  professor 
kristina.nordstrom@gmail.com karilotten@yahoo.com rolf.holmqvist@liu.se 
073-9774597   073-6672140 


