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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att utifrån unga personers perspektiv undersöka deras 

erfarenheter av att söka vård för psykisk ohälsa genom primärvården. Detta genomfördes 

genom tre övergripande teman relaterade till Socialstyrelsens (2016) riktlinjer och 

rekommendationer för behandling av psykisk ohälsa. Dessa var följande: tid och 

tillgänglighet, bemötandet med vårdpersonal samt kompetens hos vårdpersonal. Målet med 

studien är således inte att generalisera resultatet till samtliga unga personer som söker hjälp 

för psykisk ohälsa genom primärvården, utan belysa hur behandlingen sker och om den följer 

de riktlinjer och rekommendationer som Socialstyrelsen (2016) tagit fram. Det empiriska 

materialet består av fem kvalitativa intervjuer med fem stycken unga personer som alla har 

sökt hjälp genom primärvården för sin psykiska ohälsa samt genomgått behandlingen. 

Samtliga intervjuer har ägt rum under hösten 2017. Sedan har studien utgått från de unga 

personernas berättelser för analys. Det teoretiska ramverk som nyttjas är Max Webers (1947) 

teori om en byråkratisk organisationsform samt den subjektiva erfarenheten av Alfred Schütz 

(2002). Resultatet har bland annat belyst att de riktlinjer och rekommendationer som 

Socialstyrelsen (2016) givit inte har präglat behandlingen av de flesta av informanternas möte 

med primärvården. Detta syftar huvudsakligen på att informanterna upplevt ett opersonligt 

bemötande, lång väntetid samt brist på hjälp.   

Nyckelord: Primärvården, unga vuxna, psykisk ohälsa  
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 1. Inledning  

Inledningsvis presenteras bakgrunden till varför primärvården som vårdapparat har valts att 

undersökas, samt varför det sker utifrån unga personers perspektiv. Sedan beskrivs det studien 

ämnar undersöka i form av syfte och frågeställning. Vidare beskrivs hur ämnesområdet har 

avgränsats och varför genom målgrupp, institution och via tre olika valda faktorer. Slutligen 

ges en överblick över uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund  

Depression, ångest, ängslan och sömnproblem. Detta är beskrivningen för vad psykisk ohälsa 

kan vara i Sveriges samhälle där det tillhör de vanligaste folkhälsoproblemen (Socialstyrelsen, 

2013). Dessa är problem som är påtagliga hos både kvinnor och män i alla åldrar, men särskilt 

hos unga människor mellan 16 och 29 år (Socialstyrelsen, 2013). Hos unga människor är 

psykisk ohälsa ett hälsoproblem som ökar, trots en minskning hos andra åldersgrupper. 

Ungdomar som rapporteras lida av psykisk ohälsa i form av depression och ångest får därför 

psykiatrisk öppen- och slutenvård och förskrivs psykofarmaka (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Hälsa definieras enligt World Health Organization (1948) som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, samt frånvaro av sjukdom. Att definiera psykisk 

ohälsa är dock något mer utmanande. Begreppet används som en samlande beteckning likt 

Folkhälsomyndighetens (2016) definition som är följande ”en samlande beteckning för både 

mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som 

uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos” (Folkhälsomyndigheten, 2016, s.17). Psykisk 

ohälsa beskrivs även som en subjektiv upplevelse där det är personen i fråga och dennes 

livskvalitet som påverkas. Således uppfattar personen sin psykiska ohälsa utifrån sin egen 

subjektiva erfarenhet (Socialstyrelsen, 2016).  

Idag söker majoriteten av personer som drabbas av depressions- eller ångestsymtom hjälp hos 

primärvården1. Mer än 70 procent av dessa får även hjälp, men av alla som får hjälp får 65% 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Socialstyrelsen definierar primärvård i sin termbank utifrån 5§ Hälso-sjukvårdslagen (1982:763). Primärvården 

är en verksamhet för hälsa och sjukvård som ska besvara hela befolkningens behov av grundläggande medicinsk 

behandling, rehabilitering och omvårdnad (Socialstyrelsen 1, 2005). Detta innebär rent praktiskt att det finns 

vårdcentraler eller ungdomsmottagningar där samhällets invånare kan söka vård. 
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av helheten antidepressiva läkemedel, och 20% remitteras till specialiserad psykiatri 

(Socialstyrelsen, 2016). För att bedöma om personen i fråga ska remitteras eller inte sker en 

klinisk bedömning genom samtal med personen. Inom primärvården råder det brist på kunnig 

personal för denna bedömning (Socialstyrelsen, 2016). Detta innebär att tillgången till 

psykologisk behandling inte motsvarar behovet i tillräcklig utsträckning. Det krävs alltså både 

mer kompetens samt ökade resurser för att kunna motarbeta detta (Socialstyrelsen, 2016). Vad 

innebär denna behandlingsbrist för en människa som befinner sig i psykisk kris och söker 

vård för detta men möts av en vårdapparat oförmögen att hjälpa?  

Socialstyrelsen (2016) har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som hälso- och 

sjukvård bör följa under processen av omvårdnad vid psykisk ohälsa. Denna process bör 

präglas av faktorer som är följande: Hög tillgänglighet, då om en person lider av psykisk 

ohälsa riskerar denne en försämrad funktionsförmåga, långvarig sjukdom samt 

återinsjuknande om denne inte blir hjälpt i tid (Socialstyrelsen, 2016). Hög tillgänglighet är 

effektivt omhändertagande, telefontillgänglighet, öppethållande samt att bemanning och 

personal har kunskap om psykisk ohälsa. En annan betydelsefull faktor är god kontinuitet, 

personer som lider av psykisk ohälsa löper stor risk för återfall, därför bör detta aktivt följas 

upp av vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2016). Något som även präglar processen för 

omvårdnad vid psykisk ohälsa är en klinisk bedömning av självmordsrisk hos patienten. Detta 

bedöms genom att patienten får fylla i ett formulär där vårdpersonalen sedan sammanställer 

poängen för att se hur hög risken för självmord kan vara hos patienten (Socialstyrelsen, 2016). 

Dessa faktorer kan liknas till de grundläggande principerna inom en byråkratisk 

organisationsform som kännetecknas av effektivitet, precision, kontinuitet samt entydighet 

(Weber, 1947).  

Då majoriteten av personer som lider av psykisk ohälsa söker hjälp hos primärvården bör det 

således vara av stor betydelse att primärvården har personal med kompetens inom området. 

Detta för möjligheten att kunna bedöma, utreda samt behandla korrekt (Socialstyrelsen, 

2016). Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten kritiserar alltså sin egen primärvård då den 

är oförmögen att leverera det den bör. Alltså att den i nuläget inte bedömer, utreder eller 

behandlar korrekt enligt de rekommenderade faktorerna som Socialstyrelsen (2016) tagit 

fram. Det verkar således finnas två olika sidor av primärvården där den ena utgör dessa 

rekommendationer och riktlinjer, och den andra där dem inte kan uppfyllas i behandlingen. 
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Vilken sida möter de som söker vård för psykisk ohälsa via primärvården, och vilken roll 

spelar de byråkratiska principerna?  

1.2. Syfte & frågeställning  

Denna studie ämnar undersöka unga personers erfarenheter av att söka vård för psykisk 

ohälsa genom primärvården. Exempelvis, hur informanterna upplever bemötandet med 

vårdpersonalen, och hur de upplever att deras behandling genomförs. För att uppnå syftet har 

följande frågeställning formulerats: 

Hur är unga personers erfarenheter av att söka vård för psykisk ohälsa genom 

primärvården?  

Syftet undersöks med utgångspunkt i tre olika aspekter som enligt Socialstyrelsen (2016) har 

stor vikt i en personens tillfrisknande från psykisk ohälsa. Dessa har formulerats nedan i tre 

olika frågor som kommer styra riktningen i undersökningen:  

- Hur resonerar unga personer kring primärvårdens tid och tillgänglighet?  

- Hur upplever unga personer bemötandet från vårdpersonalen?  

- Hur upplever unga personer vårdpersonalens kompetensen?  

1.3. Avgränsningar  

För att operationalisera studien valdes en bestämd målgrupp som i detta fall är unga personer. 

Detta eftersom Socialstyrelsens (2013) mätningar visar på att psykisk ohälsa är ett omfattande 

folkhälsoproblem hos yngre, medan det minskar hos äldre. För ytterligare operationalisering 

har en särskild institution valts. Primärvården har valts baserat på det faktum att majoriteten 

av personer som drabbas av depressions- eller ångestsymtom söker hjälp där (Socialstyrelsen, 

2016).  

Aspekterna tid och tillgänglighet, bemötande med vårdpersonal samt kompetens hos 

vårdpersonal som kommer att styra riktningen i studien valdes då de enligt Socialstyrelsen 

(2016) är viktiga i tillfrisknandet från psykisk ohälsa. Samtliga informanter är mellan 18 och 

27 år gamla och har alla sökt hjälp hos primärvården för psykisk ohälsa.   

1.4. Disposition  
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Uppsatsen inleds med ett kapitel om den tidigare forskning som finns inom det ämnesområdet 

som har valts för att ge en bakgrund till denna undersökning. Därefter presenteras den 

teoretiska bakgrund som huvudsakligen baseras på Max Webers (1947) byråkratiska 

organisationsform, samt en redogörelse för de begrepp som används i analysen som 

effektivitet, precision, kontinuitet och entydighet. Sedermera beskrivs studiens 

tillvägagångssätt, från den kvalitativa forskningsansatsen med grund i fenomenologin till de 

semistrukturerade intervjuerna och den induktiva och tematiska kodningen. I detta 

metodkapitel diskuteras även studiens tillförlitlighet, giltighet och etiska överväganden. I 

nästa kapitel redogörs det för studiens resultat samt en analys av resultatet. I det slutgiltiga 

kapitlet sker en summering av studien, en diskussion rörande teorins betydelse för studien 

samt en metoddiskussion. Slutligen presenteras slutsatser från resultatet samt avslutande 

kommentarer om vidare forskning inom forskningsområdet.  

2. Tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som genomförts inom det valda 
ämnesområdet. Detta presenteras för att erbjuda en bakgrund och ett sammanhang till 
området. Kapitlet är indelat i tre olika övergripande teman som alla berör processen för 
behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. Det första temat är förståelse och 
kommunikation, det andra temat är mötet med sjuksköterskan, och slutligen är det tredje temat 
bristande kunskap och tillit. Dessa teman har formulerats för att strukturera de resultat som 

den tidigare forskningen har kommit fram till.   

2.1 Förståelse och kommunikation  

Vikten av att bli förstådd av sin vårdgivare har via informanters berättelser visat sig vara en 

förutsättning för att informanterna skulle uppleva att de betraktades som trovärdiga (Galon 

och Graor 2012; Gaillard, Shatell & Thomas 2009). När de upplevde att de inte blev 

betraktade som sådant mådde de istället psykisk sämre. Informanterna betonade därför värdet 

i att ha en fungerande kommunikation i form av en öppen och ärlig sådan (Galon & Graor, 

2012). Faktorer som att lyssna, hålla ögonkontakt samt ge informanterna återkoppling om 

deras aktuella situation i omvårdnaden var sådana som spelade särskild stor roll i 

behandlingen vid psykisk ohälsa (Galon och Graor 2012; Gaillard, Shatell & Thomas 2009). 
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Att informanterna upplevde en bristande kommunikation med sina vårdgivare berodde på att 

vårdpersonalen inte tycktes ha kunskap kring psykisk ohälsa. Därför uppstod en bristande 

kommunikation och därmed även en bristfällig behandling (Galon & Graor, 2012). Den 

bristande kommunikation resulterade i var att informanterna upplevde sig som objektifierade 

av vårdpersonalen och att de t bara var ett problem som skulle lösas (Galon och Graor 2012; 

Gaillard, Shatell & Thomas 2009). Informanterna ändrade uppfattning om sin omvårdnad var 

då de upplevde att vårdpersonalen lyssnade på dem och gav dem feedback (Galon & Graor, 

2012). Informanterna upplevde det som en viktig skillnad i deras behandling i form av ett 

personligt bemötande.  

I en studie av Kai och Crosland (2001) visade sig det personliga bemötandet bestå i att 

informanterna upplevde att vårdpersonalen höll en kontinuerlig kontakt med dem samt 

lyssnade då informanterna berättade om sin psykiska ohälsa (Kai & Crosland 2001). De 

upplevde det som ett opersonligt bemötandet då vårdgivaren agerade som om informanten 

endast var ett problem som skulle lösas och inte sig tid för att låta informanten berätta om sin 

psykiska ohälsa (Kai & Crosland 2001). 

2.2 Mötet med sjuksköterskan    

I flera olika studier visade sig sjuksköterskans roll vara av stor betydelse. Detta grundade sig i 

det faktum att sjuksköterskan ofta var den person inom vårdpersonalen som hade det första 

mötet med informanterna (Blomberg & Hedelin, 2007). Informanterna beskrev 

sjuksköterskans roll som både ett praktiskt och emotionellt stöd, men även som en person som 

skulle inneha kunskap om patientens tillstånd (Blomberg & Hedelin, 2007). Sjuksköterskans 

roll ökade även möjligheten till att upptäcka psykisk ohälsa, även hos de som inte sökt vård 

för det. Således var det viktigt att de innehade kunskap kring området (Blomberg & Hedelin, 

2007). 

Mötet med sjuksköterskan har visat sig spela särskild stor roll under hela processen av 

behandling för psykisk ohälsa (Dahlöf, Simonsson, Thorn och Larsson, 2013). Beroende på 

hur det första mötet med sjuksköterskan skedde utvecklade informanterna antingen ett hopp 

om att de skulle få den hjälp som de upplevde sig behöva, eller inte. Då informanterna hade 

hopp om att de skulle få den hjälp dem önskade blev kommunikationen till samtliga inom 

vårdpersonalen givande. Informanterna kände tillit till sjuksköterskan och resten av 
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vårdpersonalen och därför upplevde dem att de kunde föra en öppen och ärlig kommunikation 

(Dahlöf, Simonsson, Thorn och Larsson, 2013). 

Sjuksköterskans roll som en betydelsefull sådan var något som belystes i flera olika studier. 

Interaktionen som skedde sinsemellan patient och sjuksköterska var avgörande för huruvida 

patienten upplevde stöd och trygghet (Dahlöf, Simonsson, Thorn och Larsson, 2013; Kim, 

1983). Sjuksköterskans roll visade även vara en viktig aspekt för att kunna identifiera 

tillståndet hos patienten och således kunna avgöra personen i frågas omvårdnadsbehov (Kim, 

1983). Detta visade sig genom att kompetens inom sjukvården inte bara innebar att inneha 

kunskap, utan även för hur en sjuksköterska bemötte sin patient (Kim, 1983). I detta 

bemötande fanns flera olika betydelsefulla aspekter som närvaro, empati och 

informationsutbyte. I studien belystes det att sjuksköterskor behövde mer kunskap om hur 

man borde bemöta sin patient utifrån dessa fenomen, detta var viktigt för att kunna ge en 

bättre omvårdnad som matchade sin patients behov (Kim, 1983). 

Sjuksköterskans betydelsefulla roll visade sig även bero på att denne ingick i informantens 

sociala omgivning (Craig, Frankford, Allan, Williams, Schwartz, Yaworski & Malek-Saniee 

2016). Den sociala omgivningen visade sig vara en orsak till att en person utvecklade psykisk 

ohälsa i form av depression och ångest, därmed spelade sjuksköterskan en viktig roll (Craig et 

al., 2016). Sjuksköterskan utger således en del av det personliga bemötandet, så länge denne 

agerar som ett praktiskt, men också emotionellt stöd för de personer som söker hjälp.  

2.3 Bristande kunskap och tillit 

En bristande tillit gentemot vårdpersonalen och kunskap kring psykisk ohälsa var något som 

flera av informanterna betonade i sina berättelser. På grund av detta upplevde även 

informanterna att personalen inte heller kunde hjälpa dem då de sökte hjälp. (Kravitz, 

Paterniti, Epstein, Rochlen, Bell, Cipri & Duberstein 2011). Berättelserna visade att 

vårdpersonalen tolkat psykisk ohälsa som något biokemiskt och att läkarna därför hade trott 

att orsaken endast var fysisk, vilket inte informanterna förstod. Därmed hade inte 

vårdpersonalen haft kunskap kring psykisk sjukdom enligt informanterna (Kravitz et al., 

2011).  

I och med att informanterna upplevt att det rådde en bristfällig kunskap om psykisk ohälsa 

blev kommunikation sinsemellan informant och vårdgivare lidande (Kravitz et al., 2011; 
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O’Day, Killeen, Sutton & IIezzoni 2005). Detta visade sig vara en förutsättning för att 

omvårdnaden skulle ske korrekt. För att detta skulle kunna ske krävdes det att informanterna 

upplevde att de hade en givande relation till sina vårdgivare (O´Day et al., 2011; Kai & 

Crosland, 2001). För att etablera denna givande relation krävdes det att det inte skedde ett 

byte av läkare samt institutioner under behandlingen vid psykisk ohälsa (Kai & Crosland, 

2001). Ett personligt bemötande med vårdpersonalen kunde således uppenbara sig genom att 

informanterna fick möjlighet att utveckla en relation till sin vårdgivare.  

De aspekter som visade sig spela en betydande roll i det personliga bemötandet med 

primärvården var lojalitet, tillit och tillfredsställelse (Platonova, Kennedy & Shewchuck, 

2008). Dessa aspekter var en förutsättning för att informanten skulle uppleva en god relation 

till vårdgivarna och således uppleva att de fick den hjälp de behövde (Platonova, Kennedy & 

Shewchuck, 2008). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som gjorts inom detta ämnesområde belyser många olika viktiga 

aspekter av hur behandlingen för psykisk ohälsa ser ut hos primärvården. Som en bakgrund 

till det första temat förståelse och kommunikation sammanställdes forskning av Galon och 

Graor (2012), Gaillard, Shatell och Thomas (2009) samt Kai och Crosland (2001). Deras 
kvalitativa studier har innefattat intervjuer där informanter genomgått behandling av psykisk 
ohälsa. Dessa informanter betonar vikten av att vårdgivarna förstår dem och att det ska ske en 
kontinuerlig kommunikation mellan dem och deras vårdgivare.   

I det andra temat, mötet med sjuksköterskan, belystes även här vikten av en kontinuerlig 

kommunikation, men med fokus på hur detta sker praktiskt genom bemötandet mellan patient 

och vårdgivare, här sjuksköterskan. Sjuksköterskan beskrevs av informanterna att ha en viktig 

roll då det kommer till att de ska uppleva trygghet när de söker vård. Här diskuterades främst 

Blomberg och Hedelins (2007) studie om sjuksköterskans viktiga roll i bemötandet av 

patienter. Här behandlades även två ytterligare studier av Dahlöf, Simonsson, Thorn och 

Larsson (2013) och Kim (1983) som också redogjorde för hur viktigt det var att 

kommunikationen mellan patient och vårdgivare fungerande så att de båda förstod varandra 

och informanterna upplevde att de kunde tala öppet om sina psykiska problem.  

Slutligen i det tredje temat, bristande kunskap och tillit, återgavs flera olika studier där 

intervjuer skett med personer som likaså genomgått behandling. Dessa studier genomfördes 
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för att slutligen kunna belysa att det fanns en bristande kunskap hos vårdgivare då det kom till 

behandlingen av psykisk ohälsa. Detta belystes genom informanternas berättelser, och genom 

en analys av hur detta påverkat informanterna under deras behandling. Sammantaget Vilket 

visade detta att informanterna fick en bristande tillit gentemot primärvården då de upplevde 

att vårdgivarna saknade kunskap om psykisk ohälsa.  

3.0 Teori 

I följande kapitel redogörs det teoretiska ramverk som kommer att användas i analysen av det 

empiriska materialet. De teorier som valts är Max Webers (1947) teori om byråkrati samt 

Alfred Schützs (2002) teori om den subjektiva upplevelsen. Detta kapitel inleds med en 

presentation av teorierna var för sig med deras s tillhörande relevanta begrepp. Därefter 

sammanfattas dessa med motiveringar till varför dessa teorier har valts, varför de är relevanta 

samt vad de tillför i studien.  

3.1 Den byråkratiska matrisen  

Ordet byråkrati är ett brett sådant som sträcker sig från kontorsrutiner till egenskaper hos 

samhällsstrukturen. Max Weber (1947) tog fram kanske den mest kända framställningen av 

byråkrati som organisationsform. I denna specificerar han begreppen via en idealtypisk 

modell. Där tog han fram ett ramverk för en ideal byråkrati som ska stödja den större 

organisationen i form av samhället, kommunen eller företaget. Detta ramverk utgörs av 

positioner, befordran och makt som följer kompetens, samt klara regler. Här räknas 

primärvården in då den huvudsakligen följer en byråkratisk organisationsform 

(Reforminstitutet, 2002). Således är det intressant att undersöka om denna organisationsform 

kan påverka omvårdnaden vid psykisk ohälsa. Särskilt då organisationsformen beskrivs som i 

sig själv effektiv, och aspekterna hög tillgänglighet som telefontillgänglighet, snabb möjlighet 

till besök och tillgång till personal med kunskap om psykisk ohälsa är riktlinjer och 

rekommendationer vid omvårdnaden av psykisk ohälsa.  

 

Den byråkratiska organisation ska kännetecknas av ett antal olika aspekter som bland annat är 

effektivitet, precision, kontinuitet och entydighet (Weber, 1947). Dessa ska verka som en 

struktur av en uppsättning regler som ska styra den större organisationen, i detta fall 

primärvården. Dessa aspekter av byråkratin ska verka för att en större organisation arbetar 

inom sina riktlinjer. Dessa begrepp kommer även agera som tolkningsinstrument under 
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analysen för vidare förståelse av primärvårdens behandling av psykisk ohälsa. Weber (1947) 

beskriver denna organisationsform som lämpad för det moderna samhället. Enligt denna form 

följer den offentliga byråkratin de regler som innebär att klienter inte blir behandlade med 

personliga hänsynstaganden. Detta kan bero på det faktum att det är organisationen istället för 

patienten som sätts i centrum. Detta kan innebära ett rationalitetsproblem då primärvården vill 

tillämpa en modern organisationsform vid behandling av bland annat psykiska problem utan 

att vara anpassad för det.  

 

Weber (1947) beskriver en form av organisation som kan uppfattas med hög grad av 

opersonlighet. Således är detta intressant att undersöka inom primärvården vid behandling för 

psykisk ohälsa då det är en ytterst individuell och personlig sjukdom. Genom denna teori kan 

primärvårdens grad av byråkrati undersökas och således även om eller hur detta påverkar 

omvårdnaden vid psykisk ohälsa. Som nämnt under inledningen är aspekterna som anses som 

viktiga i den omvårdnaden följande: kontinuitet, tillgänglighet, bemötande och kompetens. 

Att primärvården lyder under en byråkratisk organisationsform kan således innebära för 

klienten att behandlingen av deras psykiska ohälsa blir drabbad, speciellt då den tidigare 

forskningen har beskrivit vikten av ett personligt bemötande. Hur kan något som enligt Weber 

(1947) karaktäriseras av effektivitet, precision, kontinuitet och entydighet skapa ett personligt 

bemötande som Socialstyrelsen (2016) och den tidigare forskningen beskriver? 

Socialstyrelsen (2016) förespråkar dock liknande aspekter som de byråkratiska principerna, 

och dessa kvarstår trots att den tidigare forskningen redogjort för att individer som lider av 

psykisk ohälsa kräver en personlig och anpassningsbar omvårdnad.  

 

3.2 Den subjektiva upplevelsen  
Den subjektiva upplevelsen i Schutz (2002) resonemang består dels av internationaliteten, det 

vill säga individers inriktning mot ett objekt. Exempelvis mot en sak, person, tanke eller 

liknande. Schütz (2002) förklarar att människans kunskap om sin omvärld innefattar 

konstruktioner. Detta betyder alltså att kunskapen baseras på en uppsättning av 

formaliseringar, idealiseringar, generaliseringar och abstraktioner. Individens omvärld 

existerade redan innan han/hon föddes, därmed har den redan upplevts och tolkats av andra. 

Således baserar sig kunskapen på tidigare erfarenheter, dels våra egna men också andras, 

exempelvis våra föräldrar (Schütz, 2002). Att agera i denna värld är därför någonting som 

någon i förväg har gestaltat. Dessa handlingar bygger på de kunskaper individen innehar från 

tidigare levda erfarenheter. Detta gör att individen antar att man vid nya situationer med 
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likartade omständigheter från tidigare kan agera liknande för att uppnå likadant tillstånd som 

vid tidigare levda erfarenheter (Schütz, 2002).  

 

Schütz (2002) menar att vid en rationell handling krävs det att aktören innehar en tydlig insikt 

om målen med handlingen, såväl som de medel som krävs för att utföra handlingen, samt 

vilka konsekvenser som följer handlingen. Vad som är en rationell handling är dock inte bara 

baserat på kunskapen från tidigare, utan även på aktörens subjektiva upplevelse (Schütz, 

2002). Handlingar i människans vardagsliv baseras således på meningar härledda av 

personliga upplevelser, samt att vardagen är konstruerad av oss. Människan kan dock inte få 

tillgång till någon annans personliga upplevelse, således är våra handlingar alltid bestående av 

subjektiva mål och syften. Schütz (2002) har ett begrepp han kallar ”det föreliggande syftet” 

vilket finns i de biografiskt bestämda situationerna i vårt vardagliga liv som omfattar vissa 

teoretiska och praktiska aktivitet. ”Det föreliggande syftet” är det som bestämmer vilka 

element som är relevanta för aktören och sitt syfte. Här är ”det föreliggande syftet” intressant 

i och med att dessa styrs av i vilket syfte individen riktar sig mot något. Vilka egenskaper som 

framträder beror på tidigare erfarenheter och vilka meningar som framhävs som viktiga i 

erfarenheten.  

 

Vad är det för egenskaper av ett objekt som aktören är intresserad av? Vad var det för 

egenskaper som informanterna hade inför primärvården då de sökte vård? Nämligen deras 

förväntningar. För att få förståelse för dessa förväntningar som informanterna kan ha haft 

inför primärvården, behöver vårdpersonalen få förståelse för deras psykiska ohälsa. Genom 

att få förståelse kan behandlingen av psykisk ohälsa således anpassas efter hur individen 

subjektivt upplever den. I och med att psykisk ohälsa är subjektivt upplevt finns det således 

subjektiva förväntningar och mål hos informanten som söker vård. Enligt Schütz (2002) antar 

individen att man vid nya situationer med likartade omständigheter från tidigare kan agera 

liknande för att uppnå likadant resultat, detta kan liknas till primärvårdens behandling av 

psykisk ohälsa. Detta eftersom Socialstyrelsen (2016) har tagit fram rekommendationer och 

riktlinjer som ska anpassa sig till varje individs omvårdnad vid psykisk ohälsa. Men således 

kan man fråga sig om de har en förståelse för att psykisk ohälsa är subjektivt upplevt, det vill 

säga föränderligt från individ till individ. Där individer har olika mål i sin intentionalitet med 

att söka vård hos primärvården.  

 

3.3 Sammanfattning av teori  
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Max Webers (1947) teori om byråkrati kommer i det följande att vara huvudteori i denna 

studie. Den kan erbjuda en djupare förståelse för hur informanterna upplever mötet med 

vårdpersonalen samt förklara varför mötet med vårdpersonalen ser ut som det kan göra. Med 

hjälp av denna teori diskuteras möjliga orsaker till att de som söker vård möter en opersonlig 

byråkratisk administration som ligger som ett steg före den mer personliga vårdsituationen. 

Genom att tillämpa Webers (1947) teori kommer denna studie förhoppningsvis kunna belysa 

varför ett personligt samspel mellan patient och vårdpersonal är särskilt viktigt vid behandling 

av psykisk ohälsa. Eftersom denna teori är framtagen för mycket längesedan kan dess 

aktualitet för denna studie ifrågasättas. Dock lyder flera organisationer i vår samtid under den 

byråkratiska organisationsformen, däribland primärvården, vilket talar för att teorin aktuell i 

denna studie. 

 
I fenomenologisk filosofi har Schütz (2002) varit en framstående teoretiker som bland annat 

tog fram en teori om den subjektiva upplevelsen. Med hjälp av denna teori syftar studien till 

att eventuellt kunna belysa hur individer i vardagen agerar utifrån sina subjektiva upplevelser 

där även personliga mål spelar roll. Enligt teorin inriktar sig individen på särskilda element i 

sina handlingar för att kunna uppnå personliga mål. På så sätt kan teorin belysa det faktum att 

psykisk ohälsa är subjektivt upplevt av informanterna, och att behandlingen för psykisk 

ohälsa även är subjektivt upplevd för vårdgivaren. Förhoppningsvis kommer denna teori ge en 

djupare förståelse för hur en person upplever världen utifrån sin psykiska ohälsa, och således 

även hur informanterna upplever mötet med primärvården. Det är betydelsefullt att ha i åtanke 

i denna studie att personer med psykisk ohälsa kan uppleva saker annorlunda på grund av sin 

ohälsa. Således är det extra viktigt att de blir bemötta på ett bra sätt av primärvården.  

 

4.0 Metod  
I detta kapitel kommer studiens metodologiska ansats att beskrivas och motiveras. Till att 

börja med beskrivs forskningsansatsen som studien avser att utgå från och sedan den förstudie 

som genomfördes inför huvudstudien. Sedan redogörs för hur den empiriska datainsamlingen 

har skett. Därefter redovisas hur det empiriska materialet har bearbetats och analyserats. 

Slutligen diskuteras studiens validitet, samt de etiska aspekter som tagits i beaktande.   

 

4.1 Forskningsansats 
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Denna studie avser en kvalitativ forskningsansats som har genomförts med intervjuer. 

Intervjuaren vill således komma nära sitt studieobjekt för att få förståelse, och detta kan göras 

genom att identifiera skillnader och utmärkande drag i informanternas berättelser (Aspers 

2012, s. 14). Denna forskningsansats lämpar sig därför utefter denna studie då denne avser att 

undersöka individers erfarenheter av att söka vård för psykisk ohälsa genom primärvården.  

 

Den kvalitativa forskningen innebär ett flertal olika ansatser för forskaren att tillämpa sin 

studie. Denna studie har sin utgångspunkt i en fenomenologisk sådan. Den fenomenologiska 

ansatsen är lämplig i denna studie då intervjuaren vill att sina informanter ska komma i 

kontakt med sina erfarenheter och formulera dessa i ord (Aspers, 2012, s. 25). Valet av den 

fenomenologiska ansatsen grundar sig således i en ambition att utgå från informanternas 

berättelser för att utveckla en förståelse för aktörernas perspektiv (Aspers, 2012, s.33).  

 

4.2 Urval  
Den aktuella populationen för denna studie är personer som sökt vård för psykisk ohälsa 

genom primärvården. Detta val grundar sig i de undersökningar genomförda av 

Socialstyrelsen (2016) som visar att majoriteten av Sveriges befolkning söker vård för sin 

psykiska ohälsa genom primärvården. Då populationen är ett stort antal skedde ett 

flerstegsurval, först genom ett urval av de personer som söker vård genom primärvården, 

vilket utmynnade i unga personer mellan 18 och 27 år. Detta då Socialstyrelsen (2013) visar 

att psykisk ohälsa är ett omfattande folkhälsoproblem särskilt bland yngre personer i Sverige. 

Sedan skedde ytterligare ett urval, nämligen ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att 

informanter valdes ut på grund av deras tillgänglighet för intervjuaren (Trost 2010, ss. 135-

139). Bekvämlighetsurval valdes därför att målgruppen som studien ämnar undersöka till stor 

del finns på det sociala mediet, men även därför att primärvården är skyldig att skydda sina 

patienters personuppgifter samt lyder under tystnadsplikt (Primärvården, 2012).  

 

Bekvämlighetsurvalet skedde genom ett informationsbrev som postades som en status via 

intervjuarens personliga konto på ett socialt media. Där poängterade intervjuaren att studien 

inte sökte närstående personer. På så sätt fungerade vännerna på mediet som en form av 

nyckelpersoner, så kallade ”gate keepers”2. Att välja bort närstående personer grundade sig i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Forskare använder sig av gate keepers för att komma i kontakt med informanter som kan vara svårt om 
urvalsgruppen är begränsad eller av andra anledningar är svår att komma i kontakt med. Således underlättar en 
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anledningen att en tidigare etablerad relation till informanten skulle kunna påverka materialet 

i form av mindre rum för tolkning (Aspers, 2012, ss.141-143). När informationsbrevet 

publicerats tog informanterna kontakt. Detta innebar oftast att kontakter på social media tipsat 

personen i fråga. Urvalet av informanter med hjälp av nyckelpersoner på detta sätt kan 

innebära en förenkling för att hitta personer, det kan dock även innebära vissa risker. Genom 

att lägga urvalet i händerna på någon annan kan nyckelpersonen påverka urvalet genom att 

välja ut personer som denna själv anser är kunniga och representativa. På så sätt kan personen 

styra urvalet och intervjuaren kan missa eventuella avvikande fall som kunde varit intressanta 

(Trost, 2010, s.140).  

 

De krav som ställdes på informanterna innefattade att personen antingen skulle befinna sig i 

processen eller ha genomgått den för maximum tre år sedan. Detta för att tiden från då 

informanterna genomgick processen inte skulle vara för omfattande då det fanns en rädsla om 

att det skulle kunna innebära ett försämrat minne av processen. Geografisk anknytning var 

dock inte ett krav hos informanterna, detta för att åstadkomma geografisk spridning på 

informanter för att påvisa eventuella samband i flera delar av landet. Detta innebar att platsen 

inte var viktig, men av praktiska skäl koncentrerad till Mälardalsområdet.  

 

Informanterna blev sedan fem stycken som var mellan åldrarna 20 till 27 år, varav tre stycken 

var kvinnor, en var man och en önskade att inte bli omtalad med kön. Deras erfarenheter 

påminde om varandras där de flesta av dem hade sökt vård genom primärvården flera gånger 

under de senaste tre åren. Att söka vård hade inneburit en lång period för informanterna där 

den kortaste omfattade en månad och den längsta 10 år.   

 

4.3 Intervjumetod  
Inför insamlingen av det empiriska materialet skedde ett antal olika val.  

Dessa val innebar bland annat graden av standardisering och strukturering där intervjuerna i 

denna studie kännetecknades av en låga sådana. Detta innebar att informanten fick styra 

samtalet och formulera sina svar, således formades följdfrågor beroende på vad informanten 

svarade (Aspers, 2012, s. 144). Eftersom tillvägagångssättet för intervjuerna innebar låg grad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
gate keeper forskarens kommunikation till att få tag på informanter som denne vill undersöka. I detta fall 
användes dock gate keepers för att hitta folk utanför forskarens egen bekantskap, det vill säga vänners vänner 
(Trost 2010, s. 139). 
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av standardisering samt strukturering var intervjuerna tematiskt relativt öppna. Relativt i den 

bemärkelsen att en intervjuguide formulerades som extra stöd.  

 

Då intervjuerna strävade efter att vara tematiskt öppna så till vida att hela tiden utveckla 

samtalet formulerades en intervjuguide som agerade för en relativ öppenhet. Intervjuguiden 

innefattade fyra olika teman med tillhörande begrepp. Dessa begrepp verkade för ytterligare 

vägledning. Intervjuguiden prövades även innan intervjuerna tog plats genom en förstudie. 

Denna bestod av en intervju som inte är relevant för huvudstudien, men gjordes endast för att 

testa utformandet av intervjuguiden samt val av intervjuteknik. Informanten i förstudien 

hittades via kontakter på psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Resultatet av 

förstudien visade sedan att intervjuguiden behövde revideras. Intervjuguiden blev således 

bearbetad och tydligare formulerad kring de teman som den presenterade. Temana blev även 

omformulerade i den strävan att vara desto mer förutsättningslösa för att inte påverka 

informantens svar och således även resultatet. Genom de färdigformulerade temana 

säkerställdes det att det insamlade materialet skulle beröra den aktuella forskningsfrågan och 

dess syfte. Men g Genom den låga graden av strukturering fanns det möjlighet för oväntad 

och avvikande information som kan vara av intresse för studien (Aspers, 2012, s. 143).  

 

Den slutgiltiga versionen av intervjuguiden innehöll fyra olika teman som utgjorde agerade 

som en vägledning för både intervjuare och informant. Dessa teman var om dig, som var med 

verkade för att få informanten att känna sig bekväm i början av intervjun, tid och 

tillgänglighet, bemötande med vårdpersonal samt kompetens hos vårdpersonal, som istället 

berörde processen av att söka vård för psykisk ohälsa genom primärvården. Överst fanns även 

frågeställningen vad är dina erfarenheter av att söka vård för psykisk ohälsa genom 

primärvården?  

4.4 Genomförande av intervjuer  

Informanterna tog själva kontakt via e-post med intervjuaren för att meddela sitt intresse om 

att delta i studien. Under denna kommunikation beskrevs studiens syfte och vem intervjuaren 

var. När informanterna blivit informerade fick de sedan möjlighet att bestämma tid och plats 

för intervjun. Att informanterna fick möjligheten att välja plats och tid bygger på argument 

från Trost (2010), då informanten fick besluta om detta kan en känsla av trygghet uppstått hos 

dem. Innan varje intervju skulle inträffa kontaktades informanten för att säkerställa att de 
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fortfarande ville genomföra intervjun. Sedan skedde samtliga intervjuer enskilt med 

respektive informant för att förhindra en eventuell påverkan sinsemellan informanterna. Dessa 

genomfördes under en period av två veckor i oktober 2017. Intervjuerna var mellan 30 och 60 

minuter långa och dokumenterades genom inspelning samt anteckningar.  

Samtliga intervjuer inleddes med att intervjuguiden placerades mellan informanten och 

intervjuaren. Sedan bad intervjuaren informanten att börja berätta om sig själv. På detta vis 

upplevdes det att informanterna kände sig trygga och bekväma. Sedan skedde en naturlig 

övergång för informanterna att berätta om deras process att söka vård för psykisk ohälsa. 

Informanterna följde sedan hyfsat självmant temana i intervjuguiden och således agerade dem 

som den vägledning de var formulerade för. På detta vis fanns det mer tid som intervjuare att 

fokusera på vad som sades för att fånga upp avvikande detaljer och därmed ställa följdfrågor 

utan att missa viktig information.   

4.5 Reflexivitet 

Eftersom denna studie innefattade intervjuer om ett känsligt ämne var vissa av informanterna 

känslomässigt upprivna. I och med att området var känsligt och att detta även var första 

gången som intervjuaren genomförde en sådan studie kan detta ha påverkat intervjuarens roll 

under datainsamlingen. Därmed var det av stor betydelse att intervjuaren strävade efter att 

agera både som en medmänniska och som intervjuare. Detta för att informanten skulle känna 

sig trygg med att berätta men även för att intervjun skulle innefatta mycket empiriskt material. 

Således arbetade intervjuaren flitigt med att balansera rollen som medmänniska samt 

intervjuare. Att visa empati ger en tillförlitlighet hos informanterna enligt Aspers (2012) då 

detta är en kvalitativ forskning där det är särskilt viktigt för intervjuaren att reflektera över sin 

roll och hur intervjuaren bör anpassa sig till sin informant.  

4.6 Bearbetning av materialet 

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas och analyseras. 

Transkriberingen innebar en detaljrik sådan eftersom informanterna kan ha haft en emotionell 

anknytning till sina berättelser som kan visa sig genom olika uttryck och gester (Aspers, 2012, 

s. 156). Efter transkriberingen bearbetades materialet i form av en kodningsprocess i tre olika 

steg: bakgrundskodning, induktiv kodning och tematisk kodning. Allt material som kodades 

samlades tillsammans i samma dokument sorterat på basis av vilken kod som tillskrivits. Efter 
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kodningsprocesserna valdes de citat som skulle redovisas som är typiska för de teman som 

behandlas.  

Bakgrundskodning är det inledande steget i kategorisering av materialet (Aspers, 2012, 

s.168). En transkriberad intervju hanteras åt gången, där en genomläsning av materialet först 

sker. Efter detta påbörjas ett arbete av att göra anteckningar och markeringar i texten. Detta 

kan exempelvis vara sådant som forskaren reagerar på som är värdefullt för kodningen, eller 

sådant som kan vara samband mellan informanterna. På detta vis sammanställs 

grundkategorier inom materialet som ämnar beskriva aktörerna och deras erfarenheter. Dessa 

ska inte kunna härledas till forskningsfrågan, utan de ska ge en helhets- och bakgrundsbild av 

vad som kan vara viktigt för vidare analys (Aspers, 2012, s.168).  

Efter bakgrundskodningen och insamlandet av bakgrundsinformation skedde en fortsatt 

kodning av materialet. Dessa var koder som kunde härledas till forskningsfrågan och dess 

syfte. Koderna skapades även induktivt i relation till första ordningens konstruktioner. Detta 

innebar att koderna skapades direkt i empirin, utan att kopplas till teoretiska begrepp (Aspers, 

2012, ss.168-169). Exempel på dessa koder är följande, att söka flera gånger, som innefattar 

de många gånger som informanterna berättar att de sökt hjälp, enkät, som beskriver en del av 

bemötandet som informanterna upplevt som opersonligt, samt lång väntetid, som innebär att 

informanterna fått vänta länge för att få hjälp.  

Slutligen bearbetades materialet genom tematisk kodning där fokus istället fann sig de 

övergripande teman som informanternas erfarenheter visat. Med denna kodning var syftet att 

göra en djupare analys av det som informanterna uttryckt under intervjuerna och finna 

likheter samt skillnader i deras berättelser (Aspers, 2012, ss.168-169). Exempel på sådana 

koder är följande, psykisk ohälsa som varierande och individuellt, som innefattade likheter i 

att alla informanter upplevde sin psykiska ohälsa som individuell och varierande, personligt 

bemötande, samt opersonligt bemötande, och dessa koder innefattade både likheter och 

skillnader hur informanterna upplevt mötet med primärvården.  

4.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett begrepp som tillsammans med reliabilitet härstammar från kvantitativ 

metodologi och får därför en annan betydelse i kvalitativ forskning (Aspers, 2012, s.249). Då 

reliabilitet kännetecknas av att studien går att replikeras vid ett annat tillfälle och då får 
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samma resultat är det svårt att tillämpa detta inom kvalitativ forskning, detta eftersom det är 

problematiskt att återskapa de omständigheter som rådde då studien genomfördes. När det 

kommer till kvalitativ forskning talas det istället mer om validitet. Validitet inom kvalitativ 

forskning kopplas ofta till datainsamlingen, om rätt instrument har använts för det avsedda 

ändamålet (Aspers, 2012, s.249).  

I denna studie har flera strategier använts för att stärka validiteten. En intervjuguide 

formulerades för att säkerställa att intervjuerna behandlade de ämnesområden som var 

relevanta för studien, samt för att analysen skulle grundas på en stor mängd empiriskt 

material. Genom att ha teman och begrepp i intervjuguiden har intervjuaren därmed influerat 

intervjun utifrån sitt perspektiv. Det är därför viktigt att formulera temana och begreppen så 

förutsättningslöst som möjligt. Detta eftersom det inte ska påverka informantens svar i en viss 

riktning. Detta var särskilt viktigt då det fanns en viss oro kring att informanten skulle berätta 

om sin psykiska ohälsa istället för processen då denne sökt vård för det. 

Eftersom informanterna delvis hittades genom bekvämlighetsurval var det särskilt viktigt att 

det inte skulle finnas en redan etablerad relation. Detta är särskilt viktigt för validiteten då en 

nära relation kan innebära mindre utrymme för informanten att utveckla sina svar. Detta 

eftersom det kan finnas ett slags samförstånd beroende på informantens och intervjuarens nära 

relation. Därmed ställs inte frågor av intervjuaren som kan leda till vidare formulering och 

därmed djupare tolkning. Eftersom studien även endast har innefattat intervjuer med fem 

informanter som sökt vård genom primärvården kan detta påverka möjligheten till 

generalisering. Således är generaliserbarheten i resultatet till viss del begränsad, detta skulle 

kunna innebära låg validitet.  

Denna studie har även blivit genomläst av andra utomstående personer i författarens närhet 

för att granska metodval, tolkningar och intentioner (Creswell, 2007). Studien har även blivit 

granskad av en person som inte har något att göra med studien alls för att undersöka om dess 

intentioner och slutsatser stödjer det insamlade materialet (Creswell, 2007).  

4.8 Etiska överväganden  

Denna forskningsstudie har följt de etiska krav på forskaren och dess forskningsinriktning 

samt genomförande som Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram. Denna studie har därför 

utgått från Vetenskapsrådets (2017) huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017). Dessa krav uppfylldes 
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genom att informanterna fick skriftlig information om kontaktuppgifter, 

institutionstillhörighet samt syftet med studien. Innan intervjutillfälle samlades även samtycke 

från samtliga informanterna in. När intervjun sedan tog plats informerades dem om deras rätt 

att avbryta sitt deltagande när som helst, samt bads det om tillåtelse att spela in samt ta 

anteckningar. Här beskrevs även ytterligare en gång om intervjuns syfte uttrycks, samt hur det 

kommer att publiceras.  

Att informanterna i största mån ska behandlas konfidentiellt i publiceringen av materialet är 

det som konfidentialitetskravet handlar om (Vetenskapsrådet 2017, ss. 40-41). Denna studie 

har uppnått detta genom att meddela informanterna om att de behandlas som an konfidentiella 

via kontakt innan intervjutillfället. Informanterna är medvetna om att de inte kommer avslöjas 

med namn eller andra personliga attribut. Vid intervjutillfället förklarades detta mer ingående. 

Att upprätthålla informanternas konfidentialitet skedde sedan rent praktiskt genom att 

transkripten anonymiserades.  

I och med att denna studie behandlar ett ämne som kan väcka sårbarhet och utsatthet hos 

informanterna var det särskilt viktigt att som intervjuare säkerställa informanternas mående 

innan, under och efter intervjutillfällena. Som nämnts under bearbetning av materialet kan 

informanterna antas ha en emotionell anknytning till det som studien ämnar undersöka då det 

handlar om just deras psykiska mående. För att ta ansvar för detta fick informanterna själva ta 

kontakt med intervjuaren för att meddela sitt intresse om att bli intervjuade. Detta för att de 

själva skulle känna att de självständigt valt et att bli intervjuade, och således förhoppningsvis 

minska en känsla av sårbarhet och utsatthet. I informationsbrevet betonades även att de som 

söktes för intervju var personer som genomgått processen, alltså sådana som på något vis i 

nuläget får eller har fått hjälp för sin psykiska ohälsa. På så sätt säkerställdes det att om 

informanterna skulle uppleva sårbarhet eller utsatthet under eller efter intervjun kunde de då 

få hjälp för det.  

Under intervjuerna agerade även intervjuguiden som en säkerhet för att samtalet endast skulle 

behandla processen att söka vård, och inte deras psykiska ohälsa. Genom att undersöka 

behandlingen av psykisk ohälsa, belyses även att det finns problem. Om detta inte skulle 

undersökas skulle inte problemen uppmärksammas, och därmed bestå. När intervjuerna var 

genomförda kunde det fastställas att fyra av fem informanter ville belysa de problem som de 

upplevt ha funnits eller finns inom primärvården för behandling av psykisk ohälsa. De ville 

arbeta för en bättre behandling av psykisk ohälsa.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten från undersökningen att redogöras för. Den frågeställning 

som studien grundats på, Hur är unga personers erfarenheter av att söka vård för psykisk 

ohälsa genom primärvården har även satts i kontext och besvarats. Resultatet redovisas 

genom tre olika teman som sammanfattar samt tar upp representativa citat från de genomförda 

intervjuerna. Dessa teman är följande, Vilsen i systemet, som redogör för de många gånger 

informanterna sökt hjälp, fått fel diagnos och blivit skickade till olika institutioner. Vikten av 

ett personligt bemötande och att betraktas som en människa, som beskriver det opersonliga 

bemötandet informanterna mött, känslan av att de inte blivit tagna på allvar och bara varit en i 

mängden, men också att psykisk ohälsa är något individuellt och varierande. Slutligen, 

Samspelet mellan förtroende och delaktighet i patientens omvårdnad, om det bristande 

förtroendet som råder inför att söka hjälp för psykisk ohälsa genom primärvården samt vilken 

betydande roll delaktighet och samarbete spelar i omvårdnaden. Under dessa huvudteman 

presenteras även underteman för att tydligare lyfta fram markanta faktorer i processen. För 

ytterligare tolkning av det empiriska materialet kommer även de teorier som beskrivits under 

kapitel 3, den byråkratiska mallen och den subjektiva upplevelsen, att integreras.  

5.1 Vilsen i systemet  

Detta tema berör tiden innan processen för vård har tagit sin början, det vill säga att söka 

hjälp, att vänta på hjälp och sedan försöka hamna rätt för att få den hjälp informanterna 

upplever sig behöva. Flera av de informanter som intervjuades berättade om de flertalet 

gånger de sökt hjälp för psykisk ohälsa genom primärvården. De beskrev processen som en 

utdragen sådan som utspelade sig under en längre tidsperiod. Under den tidsperioden var det 

ovanligt att de fick den hjälp de upplevde sig behöva. Därför vände de sig till primärvården 

upprepade gånger. Att informanterna upplevde att de inte fått tillräckligt med hjälp för att 

bevara en långsiktig psykisk hälsa grundade sig ofta i att de upplevde att de fått fel diagnos, 

blivit skickade till olika institutioner där ingen kunnat ge svar eller att primärvården inte 

ansträngt sig tillräckligt för att erbjuda hjälp. Detta tema kommer i övergripande drag 

behandla den sidan av primärvården som kännetecknas av byråkrati, och således ett 

opersonligt bemötande. När en informant som använt uttrycket ”vilsen i systemet” frågades 

om dess innebörd blev svaret följande:  
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I1:”Det finns så många olika diagnoser, olika typer av hjälpcenter, många olika typer av 

terapeuter och behandlingar och sjuksköterskor, och det är såhär okej, du kanske är bipolär, 

då får du gå hit. Och där säger dom, ah nej, du har borderline, då får du hoppa vidare dit.” 

Max Webers (1947) teori om byråkrati är av särskilt intresse ur denna aspekt i processen inom 

primärvården. Detta eftersom den byråkratiska organisationsformen kännetecknas av 

effektivitet, precision, kontinuitet och entydighet (Weber, 1947), men processen att söka hjälp 

för psykisk ohälsa verkar inte präglas av ovannämnda faktorer. Utifrån denna studies 

informanters berättelser kan tveksamhet uppstå för huruvida primärvården lyder under den 

byråkratiska organisationsformen då patienter ska få hjälp för sin psykiska ohälsa.  

Tiden innan informanterna får hjälp tycks vara en period som utspelar sig över en längre tid, 

vilket kan tyda på bristande effektivitet. När informanterna beskriver att de till slut får hjälp 

anses det problematiskt att få den hjälp som de faktiskt behöver och förväntar sig, detta kan 

tyda på en brist på precision. Att tidsperioden innan de får hjälp präglas av tystnad och ingen 

uppdatering om sin situation tyder på en frånvaro av kontinuitet. Faktumet att det verkar vara 

besvärligt för primärvården att finna den hjälp som informanterna upplever sig behöva kan 

visa på att den byråkratiska organisationsformen inte är en anpassningsbar sådan, då psykisk 

ohälsa beskrivs som ett individuellt och varierande problem som inte kräver en entydig 

lösning. Nedan följer citat från informanterna där dessa olika fakta belyses i olika underteman 

till Vilsen i systemet.  

5.1.1 Ingen hjälp i väntan på hjälp   
Att söka vård för psykisk ohälsa beskriver informanterna som ett stort steg i sig. Att blotta sitt 

psyke för en person som det fattas en relation till är krävande, antagligen för vem som helst, 

men kanske särskilt för någon som lider av psykisk ohälsa. Informanterna har beskrivit hur de 

levt i en osäker tillvaro under tiden då de väntat på att få höra från primärvården. Att de levt i 

en ovisshet där de inte vetat om de kommer att få hjälp eller inte, eller när den eventuella 

hjälpen kommer. Ovissheten har varit ett resultat av att vårdpersonalen inte kontaktat 

informanterna för att berätta om hur deras rådande situation sett ut. Således bör denna tystnad 

även desto mer påverka informanterna att våga blotta sitt psyke.   
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I4:”… Mår man dåligt så har man ju ofta väntat så pass länge tills man känner att jag fixar 

inte det här, och sedan behöver vänta ännu mer. Tillslut så vänjer man sig, att det suger, det 

suger och leva...” 

 

I2:”Ja, det värsta var att gå runt och vänta och inte veta, liksom sitter jag och slösar bort min 

tid nu, hade det varit bättre om jag gått någon annanstans, har de verkligen skickat mig rätt.” 

 

Att processen präglas av tystnad är något som informanterna lyfter fram som krävande i sina 

berättelser. Informanterna beskriver hur de väntat länge med att söka hjälp tills då de 

verkligen behövt den, men när de gjort det har det resulterat i en tyst väntan som frambringat 

känslor av osäkerhet. Detta är särskilt intressant då enligt de byråkratiska principerna bör 

primärvården lyda under effektivitet, vilket inte kan uppenbaras i detta skeende av 

informanternas berättelser. Att väntetiden präglas av tystnad är dock inte det enda, man går 

även oftast utan behandling under sin väntetid.  

	  

I1:”… De första två gångerna när jag inte fick medicin går man ju bara och väntar. Man tar 

ju liksom ett stort språng att söka för det och laddar för att liksom sitta med en okänd person 

och säga att man mår skit, det är ganska jobbigt…” 

 

Ovan berättar informanten om hur hon har väntat på hjälp och hur det har inneburit just det, 

bara en väntan. Att inte få någon medicin under väntan skapar också osäkerhet precis som 

tystnaden gjort. Detta tyder även på att den byråkratiska principen kontinuitet inte tas i åtgärd 

då informanten både väntar i en tystnad men också utan någon medicin. I detta citat kan även 

informantens intentionalitet synliggöras. Informantens intentionalitet var således att få någon 

sorts medicin under väntan på att få vård.  

 

I3:”Även om jag fick en fysisk tid inom 2 veckor, som också är ganska kort, men 2 veckor för 

mig under den perioden kändes ju som ett år, men den återkopplingen via telefon räckte för 

mig för att känna att det finns hopp…” 

 

Denna informant fick, istället för tystnad, återkoppling via telefon under tiden då hon väntade 

på hjälp. Precis som i kapitlet angående tidigare forskning konstateras även här vikten av 

återkoppling och att på så sätt utveckla en relation till vårdgivare som i sin tur kan utmynna i 

tillit gentemot vårdpersonalen. Detta tyder på att informanten mött en sida av primärvården 
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som kan kännetecknas av ett personligt bemötande där informanten får möta en människa 

istället för ett gigantiskt byråkratiskt system.  

 

Vad som de tidigare informanternas berättelser har talat om när det kommer till tystnad och 

ingen medicinering tyder på att de byråkratiska principerna inte har tagits till åtgärd då de har 

sökt vård för sin psykiska ohälsa. Men trots detta har de även mött en sida av primärvården 

som kan kännetecknas som ett opersonligt system där det inte tas i beaktande att informanten 

som söker vård tar ett stort steg i att blotta sitt psyke för vårdpersonal där det inte finns en 

relation till.  

 

I5:”… Det kändes ju som att jag hade glömt bort att jag skulle bli kontaktad, och som om de 

hade glömt bort mig. För man fick ju liksom ingenting. Inget samtal, mail eller något.” 

 

Vad tystnaden och ingen medicinering betyder för denna informant är att man glömmer bort 

att man ens ska få vård, och att primärvården har glömt bort det likaså. Detta kan även i sin 

tur anses inte vara gynnsamt för personens psykiska hälsa då denne känner sig bortglömd. 

Även här synliggörs informantens intentionalitet i fråga om att få någon sorts kontakt under 

väntan på vård. Detta var ett element inom intentionalitet som var påtagligt i flera av 

informanternas berättelser om väntan på att få vård.  Att de förväntade sig någon slags kontakt 

eller medicinering under denna väntan, således kan besvikelsen då de inte fått detta blivit 

desto mer påtaglig för dem och därför känt sig bortglömd.  

5.1.2 Besvärligt att hitta rätt  

När informanterna har fått vård efter en tyst och lång väntan beskriver flera informanter att 

det är svårt att finna rätt sorts hjälp. Detta beskriver informanterna som en mycket besvärlig 

del inom processen för deras omvårdnad. De beskriver att de skickas till olika institutioner där 

en osäkerhet uppstår i att de inte vet om de får stanna kvar där eller inte.  

 

I2:”Men jag gick först hos en kurator, […] på en ungdomsmottagning, och sedan så skulle 

jag fylla 23 och då fick jag inte gå där längre. […] Då började jag gå på en klinik, men man 

fick bara komma dit 5 gånger, och då bestämde dem sig att skicka mig vidare till jouren på x 

och där påbörjade jag en basutredning. Och när jag hade gjort den remitterade de mig till x 

[…]och sedan skulle de bestämma om jag fick vara kvar eller inte…” 
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Denna informant uttrycker sig om den utdragna processen som sökandet för vård har 

inneburit. Den har också innefattat en viss oro om att inte få stanna kvar där man tillslut 

hamnat. En annan informant uttrycker sig om den 10 år långa perioden då denne har sökt sig 

till primärvården utan att få den hjälp som behövs. Detta tyder på att den byråkratiska 

organisationsformen inte tas i beaktande i form av effektivitet, precision och kontinuitet. Att 

informanten även uttrycker sig om vad detta innebar för hennes psykiska ohälsa visar att hon 

blivit bemött av den opersonliga sidan av primärvården där det inte heller tas i beaktande att 

det är en människa bakom lidandet. Utan en sida som kan kännetecknas av ett gigantiskt 

byråkratiskt system.  

I4:”Sedan sökte jag igen, […] då sa de på vårdcentralen att jag behöver specialisthjälp så de 

skickade en remiss, men de som fick remissen hade inte tid att ta emot den så de skickade 

tillbaka den till vårdcentralen och jag fick ett nej. […]Så då satt jag där på vårdcentralen och 

hatade mitt liv och skulle hellre vilja dö...” 

Att informanterna inte upplever sig få den vård som de behöver utan istället blir vilsna i det 

gigantiska systemet av olika vårdinstitutioner och vårdverktyg utvecklar en bristande tillit 

gentemot vårdgivarna. Det resulterar i en stark oro kring om informanten ska få hjälp eller 

inte. En informant beskriver hennes något lättare version av psykisk ohälsa, men hur det ändå 

har resulterat i en lång process av att försöka få hjälp.  

I1:”Det finns ju personer som är ganska grovt deprimerade och har en diagnos, och för mig 

som har en ganska lätt version av det hela kan jag tycka att det är ganska sjukt ändå att jag 

har behövt gå tre gånger.” 

 

Vad som resulterar i att informanterna möter en gigantisk vårdapparat är att de inte finner rätt 

vård. Således blir de antingen skickade till olika institutioner, eller så behöver informanterna 

söka vård flera gånger innan de får den hjälp som de upplever sig behöva. Detta visar att 

informanten har en subjektivt upplevd psykisk ohälsa och således ”föreliggande syften” i 

form av personliga mål med sin omvårdnad där vissa element blir viktigare än andra. Här 

verkar det även vara båda parterna, informant som vårdgivare, som är vilsna i systemet då 

ingen av dem kan finna rätt vård. Här synliggörs även Schutz (2002) resonemang att 

individen tror att man vid nya situationer med likartade omständigheter från tidigare kan 

agera liknande för att uppnå likadant tillstånd som vid tidigare levda erfarenheter. 

Primärvården har agerat utifrån en bestämd behandlingsplan som ska fungera för flera olika 
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personer som lider av psykisk ohälsa. Här verkar dock en förståelse för att psykisk ohälsa är 

föränderligt från individ till individ saknas. För en informant har processen att söka vård för 

psykisk ohälsa varat i 10 år. Till slut gick det så långt att hon hamnade på sjukhus på grund av 

bristen på hjälp.  

 

I4:” … Sen gick det så långt i våras att jag fick en utmattningsdepression, gick in i väggen, 

gick ner 10 kg, blev inlagd på sjukhus med dropp, och blev matad…” 

 

Denna informant har berättat om de antal olika felaktiga diagnoser denne fick under väntan på 

vård. Att diagnoserna var fel visade sig senare i processen då informanten till slut fick korrekt 

diagnos och således även rätt vård.   

 

5.1.3 Sammanfattning av Vilsen i systemet  
Det som ofta präglar informanternas tidsperiod under väntan på vård är att den ofta är lång, de 

får varken uppdatering av hur lång tid det är kvar och det får inte heller någon form av 

medicinering. Att söka vård för psykisk ohälsa beskriver informanter som ett stort steg, att 

blotta sitt psyke för någon okänd, att då inte få någon återkoppling eller medicinering under 

väntan på den vården frambringar en känsla av oro. En oro som kännetecknas av osäkerhet 

kring om de faktiskt kommer att få hjälp, när hjälpen kommer, samt om hjälpen kommer att 

vara rätt. Att vända sig till primärvården som är en gigantisk vårdapparat verkar innebära för 

både informant som vårdgivare att båda finner sig till viss del vilsna i systemet. Båda parter 

verkar uppleva osäkerhet kring vad som är den korrekta vården då informanterna har blivit 

skickade till massor av olika institutioner. Att den korrekta vården är svår att finna har även 

resulterat i att den blivit helt utebliven, eller att informanterna har behövt söka vård flera 

gånger.  

 

Att söka vård, och vänta på vården, för psykisk ohälsa genom primärvården tycks 

kännetecknas av ett möte med en gigantisk vårdapparat som lyder under byråkratiska 

principer. Således kan den byråkratiska organisationsformen innebära ett opersonligt 

bemötande utifrån informanternas berättelser då de sökt samt väntat på vård. Något intressant 

i detta avseende är dock avsaknaden av de byråkratiska principerna som är följande: 

effektivitet, precision, kontinuitet och entydighet. Dessa verkar inte ha en stor roll under 

period då informanterna har sökt och väntat på vård.  
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5.2 Vikten av att betraktas som en människa och ett personligt bemötande 

Detta tema behandlar själva processen för omvårdnad av psykisk ohälsa och hur 

informanterna har upplevt detta med fokus på bemötande och relationen mellan dem och 

deras vårdgivare. Att inte bli betraktad som en människa inom primärvården var en 

uppfattning som flera av informanterna delade. Den bestod av att man blev systematiserad 

som en i mängden där målet var att lösa problemen så effektivt som möjligt med hjälp av 

medicin.  

I2:”… man blir systematiserad, det är det som jag tycker är jobbigt. Jag känner mig inte 
som… jag är inte ett fenomen, jag är en människa.” 

Att informanterna upplevde att de inte blivit betraktade som människor berodde oftast på en 

del inom processen som ledde till den känslan. Denna del bestod av en enkät där 

informanterna blev ombedda att besvara frågor kring sitt psykiska mående. Detta visar den 

sida av primärvården där informanterna möter ett gigantiskt system som präglas av ett 

opersonligt bemötande. Precis som informanten uttrycker ovan, har denne inte blivit sedd som 

en människa och istället systematiserad. Detta tyder på det opersonliga bemötandet som 

byråkratin kan resultera i då det kommer till behandling av personer som lider av psykisk 

ohälsa. Det blir således informanterna som måste anpassa sig utefter systemet istället för 

tvärtom.  

I1:”… så läser han enkäten, men sen var det såhär, ”okej, du verkar vara deprimerad”. Det 

var inget att han liksom hade lyssnat på mig och sen tänkt efter, utan han hade tänkt efter 

tack vare enkäten. Det kändes också ganska konstigt att han inte lyssnar specifikt på vad man 

har och säga.” 

Trots att enkäten används som ett hjälpmedel i behandlingen för att bedöma informantens risk 

för självmord frambringar det en känsla av försummelse hos informanten. Att vårdgivare inte 

har lyssnat utan istället enbart gått efter vad enkäten säger. Informanten har även tidigare 

berättat i samband med enkäten att vårdgivaren sammanställer poängen från enkäten man har 

fyllt i och således sammanställs de poängen till att man är deprimerad. Att gå från att vara en 

människa till att vara poäng, och slutligen till att vara en diagnos kan likna någon form av 

deindividualisering, det vill säga att upphäva informantens identitet. Detta kan även påminna 

om den opersonliga sidan av den byråkratiska organisationsformen.   
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Som tidigare nämnts grundas denna organisationsform på fyra olika faktorer effektivitet, 

precision, kontinuitet och entydighet. Vad som under detta tema anses som beaktansvärt är att 

byråkratin plötsligt får ta plats igen till skillnad från då informanterna väntade på vård, som 

behandlades i det tidigare temat vilsen i systemet. Informanterna beskriver hur mötet med en 

enkät istället för med en människa upplevs som en form av audition, hur de anses utifrån 

primärvårdens perspektiv som ett problem som ska lösas snabbt och hur de inte behandlas 

som den människa de är. En fråga värd att ställa i detta avseende är vad detta grundar sig i? 

Varför spelar byråkratin plötsligt roll när det kommer till omvårdnaden av patienter som lider 

av psykisk ohälsa?  

5.2.1 Den subjektiva upplevelsen av psykisk ohälsa   

Vikten av ett personligt bemötande för att känna sig betraktad som en människa istället för ett 

problem som ska lösas var en åsikt samtliga informanter delade. Detta kan grunda sig i den 

mening att psykisk ohälsa anses av informanterna som något varierande och individuellt. Att 

svara på frågor via en enkät om sin psykiska ohälsa kan därför upplevas som en del av 

processen som frambringar en känsla av att vara ett problem och en i mängden. Därför kan 

även bemötandet uppfattas som opersonligt. Informanten mister således möjligheten att kunna 

beskriva sitt mående så som denne upplever det. Detta kan även leda till upplevelsen av att 

man inte får den hjälp man önskar och behöver.  

I1:”… det är ju ett så himla stort spektrum, att må dåligt. […] Det var ju frågor som, hur ofta 

tänker du på att du inte vill leva längre, och för mig så var ju det väldigt svårt för är man i en 

attack så vill man ju inget annat än att bara inte vara kvar i den och då kan man ju lika gärna 

dö. […] Men för mig var det ju upp och ner hela tiden, så det var väldigt svårt att fylla i 

enkäterna.” 

Att beskriva sin psykiska ohälsa som något varierande och individuellt var något 

genomgående hos samtliga informanters berättelser. Genom att beskriva sitt mående på detta 

vis belyste samtliga vikten av att få berätta för en person istället för via en enkät. Detta då 

måendet är något som förändras och detta får inte plats i frågorna på enkäterna. Således visar 

sig här att informanterna har egna personliga mål med intentionaliteten att söka vård för 

psykisk ohälsa och såldes behöver en behandlingsplan som anpassar sig personligen utefter 

dem.  
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I2:”Jag måste kunna förklara mig, annars blir jag också orolig för att de får en bild av mig 

att jag mår bättre än jag gör och därmed inte får tillräckligt med hjälp, eller att jag mår 

sämre än jag gör och därmed blir inlagd.” 

I5:”Men grejen med de punkterna är också att de är väldigt diffusa, det är inte klara frågor 

och man tolka dem hur man vill. Och hur man svarar på dem kan ju variera från morgon till 

kväll…” 

Enkäterna frambringar en känsla hos informanterna att de blir bedömda och klassificerade och 

därmed inte har någon möjlighet att försvara eller förklara sitt mående. Detta kan även liknas 

vid d en form av deindividualisering, att informanterna upplever att de blir sammanställda till 

siffror och punkter, där det inte finns utrymme för dem att uttrycka sig. Då samtliga 

informanter uttrycker sig om att deras mående kan variera från vecka till vecka, från morgon 

till kväll och till och med från minut till minut krävs det att de kan förklara detta personligen 

till en människa. Deras psykiska ohälsa upplevs således subjektivt, men vårdpersonalen tycks 

inte förstå detta faktum då de tar hjälp av enkäter. Hur kan en informant besvara en enkät med 

generaliserade och standardiserade frågor om psykisk ohälsa då deras upplevelse av psykisk 

ohälsa är subjektivt? Detta visar det faktum som Schütz (2002) konstaterar att människan 

antar att man vid nya situationer med likartade omständigheter från tidigare erfarenheter kan 

agera liknande för att uppnå likadant resultat. Således tillämpas en standardiserad enkät i tron 

om att denna ska fungera vid varje individ som lider av psykisk ohälsa. Detta kan resultera i 

att informanterna upplever att vårdpersonalen har bristfällig kunskap kring psykisk ohälsa och 

därmed skapas en ofullständig kommunikation där informanten inte upplever att denna kan 

tala ärligt och fritt om sitt mående. Enkäten är således även ett exempel på den byråkratiska 

och opersonliga sidan av primärvården som lyfts fram som icke önskvärd i informanternas 

berättelser.  

I5:”… När x tog upp en punkt kunde jag inte svara på den för hade x frågat mig igår hade jag 

sagt ja, men just nu så säger jag nej. Då känns det också att det inte spelar någon roll vad 

man svarar på punkterna, för imorgon kanske jag har borderline men idag har jag inte det.” 

I2:”Nej, men jag har bara inte känt mig lyssnad på, bara insatt i något slags system. Det här 

är vår mall och det är bäst för dig att du passar i den mallen.” 
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Förståelsen för att psykisk ohälsa är något som varierar och upplevs individuellt är dock något 

som tycks saknas i Primärvårdens perspektiv på psykisk ohälsa. Utifrån informanternas 

berättelser verkar Primärvårdens perspektiv vara ett som innefattar alla personer som lider av 

psykisk ohälsa, men man tycks inte vara medvetna om att psykisk ohälsa varierar från individ 

till individ. Det är således informanterna som måste anpassa sig utifrån deras behandlingsplan 

och inte tvärtom, de möter en byråkratisk matris som redan är utarbetad och bestämd utifrån 

generaliserade och standardiserade riktlinjer för behandlingen vid psykisk ohälsa. Här möter 

alltså informanterna en opersonlig byråkratisk vårdapparat som de bör anpassa sig till om de 

vill få vård.  

Att möta detta system av en generaliserad och standardiserad metod för behandling förklarar 

informanterna ger upphov till en viss oro. Denna oro kan resultera i en oärlighet i relationen 

mellan patient och vårdgivare. Att patienten inte är fullständigt ärlig med sitt mående då 

denne känner att det inte finns rum för att få uttrycka sig ordentligt, detta beror på enkäten 

som ingår i det standardiserade systemet. Men synen på enkät tycks bero på hur relationen 

mellan patient och vårdgivare ser ut. Om informanten upplever att denne har blivit bemött 

personligt och blivit tagen på allvar ses enkäten ur ett helt annat perspektiv.   

I3:”… men den här enkäten, att jag liksom fick något fysiskt att ta på och nu ska vi på något 

sätt räkna ut hur du mår jämfört med andra och utifrån det ska vi jobba. Då fick jag också 

någon trygghet i att det kommer bli rätt det här.” 

Denne informant har vänt sig till ungdomsmottagningen inom primärvården och fick där 

uppleva en nära anknytning till sin terapeut. Relationen mellan informanten och terapeuten 

byggdes på grundstenar som trygghet och tillit. Informanten fick terapeutens nummer och 

kunde ringa ifall problem skulle uppstå. I och med denna betryggande relation kunde därför 

enkäten upplevas som en av byggstenarna som relationen var bestående av. Då en viss 

trygghet och tillit redan hade etablerats i relationen sågs inte enkäten som något olämpligt, 

snarare som något gynnsamt.  

Något anmärkningsvärt i de flesta av informanternas berättelser är den gemensamma 

upplevelsen kring enkäten och således ett opersonligt bemötande. Samtliga informanters mål 

med att vända sig till primärvården har bestått av att få samtala med en person och därmed få 

hjälp med sin psykiska ohälsa. Att bli betraktad som en människa istället för ett problem som 

effektivt ska lösas är det endast en av informanterna som har lyckats med. Då informanterna 
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vände sig till primärvården för att få hjälp förutsattes att man skulle bli betraktad som en 

människa för att få hjälp.  

I3:”För mig som är väldigt uttrycksfull och gillar att prata och älta, så var det betydelsefullt 

att möta en människa som anpassade sig utefter mig. Hon såg att jag inte hade några 

problem att definiera mina känslor...” 
 

Informanten uttryckte sig om hur betydelsefullt det faktum var att det var vården som 

anpassade sig till denne och inte tvärtom. Att omvårdnaden för psykisk ohälsa grundade sig 

på individuella principer där informanten fick den vård som denne förväntade sig samt 

upplevde sig behöva. Informanten beskrev även hur situationen att söka hjälp för psykisk 

ohälsa var något nytt som inte innefattade någon tidigare erfarenhet. Därför var det av särskild 

betydelse när vårdgivaren gav tydliga riktlinjer för hur det skulle gå till, samtidigt som 

processen för det anpassade sig till informanten. Detta visar att vården har en förståelse för att 

psykisk ohälsa är varierande och föränderlig från individ till individ och således har de 

anpassat sig till just denna informants ”föreliggande syften” med sin omvårdnad.  

 

I3:”Speciellt för mig och säkert för många, var den här situationen helt ny, har aldrig suttit i 

samtalsterapi, jag hade ju ingen aning, så ett bra bemötande för mig var att hon sträckte fram 

handen och hälsade, ställde fram vatten och liksom gav mig tydliga riktlinjer för hur det 

kommer att gå till…” 

 

En annan informant uttryckte sig även om den tredje och slutgiltiga gången då denne sökt 

vård för psykisk ohälsa och fått ett helt annat bemötande än tidigare vilket gjort att känslan av 

att vara en i mängden försvann. Detta berodde bland annat på den återkopplingen som 

vårdpersonalen gjorde för att följa upp medicineringen.  

 

I1:”… Jag tycker det är jättebra att hon har ringt mig, det är ingen annan som har gjort det. I 

och med att man mixtrar med psykisk ohälsa. […]Hon ringde mig senast för två veckor sedan 

och då har jag ätit det i flera månader. Går det bra, hur går terapin, och det får en att känna 

sig som om man inte är en i mängden…” 

 

Det är få fall där informanterna berättar om att det har skett återkoppling via telefon från 

vårdgivare till informanten. Det innebär att vårdgivaren tycks kliva utanför vad sin befattning 
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egentligen innefattar, det vill säga inte tar den byråkratiska organisationsformen i beaktande 

utan istället anpassar vården utifrån individens subjektiva upplevelse. Med grund för vad 

dessa informanter har berättat är detta något som har en positiv påverkan.  

 

I4:”… Det var inte så att de erbjöd något mer, och varje gång jag var där fick jag fylla i ett 

formulär, hur mår du, skulle du vilja dö, och efter 5e gången fick jag samma frågor, skulle du 

fortfarande vilja dö och jag svarade ja, men då var vi klara för då hade det ju gått 5 gånger.” 

 

De informanter som upplevt ett olikartat bemötande med primärvården fick den vård som de 

önskat, men inte förväntat sig. Dessa bemötanden med primärvården är dock något som 

sticker ut till skillnad från resten av informanternas berättelser. Men för att uppnå detta 

eftertraktade bemötande tycks det kräva att informanten ska söka flera gånger, att denne ska 

klara någon form av audition för att istället få möta en människa hellre än ett system. Att få 

möta en människa och få återkoppling verkar även gynna en långsiktig psykisk hälsa, då 

samtliga informanter som fått detta bemötande inte har sökt igen efteråt. När vårdpersonalen 

kliver utanför den byråkratiska organisationsformen tycks det gynna en långsiktig psykisk 

hälsa.  

 

5.2.2 Sammanfattning av Vikten av att betraktas som en människa och ett 

personligt bemötande  
När informanterna sedan har fått vård för deras psykiska ohälsa upplever dem att de blir 

systematiserade och således blir de inte betraktade som en människa och får ett personligt 

bemötande. Något som präglar processen av att få vård är mötet med en enkät istället för med 

en människa. Enkäten beskrivs av informanterna som något som inte betraktas som ett 

personligt bemötande, utan istället deindividualiserande. Informanterna beskriver hur de 

sammanställs till poäng för att sedan bli en diagnos. Enkäterna bedömer och klassificerar dem 

vilket gör att det inte finns något utrymme för informanterna att få förklara eller försvara sitt 

mående. Således finns det ingen plats i detta system av omvårdnad för informanternas 

subjektiva upplevelse av deras psykiska ohälsa. Därmed måste en individ som befinner sig i 

psykisk kris anpassa sig efter ett förbestämt vårdsystem.  

 

Detta kan likna den sida av primärvården som kännetecknas av en opersonlig byråkrati där 

vård har effektiviserats (däribland med hjälp av enkäter) och således finns det inte rum och tid 
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för en informant att få berätta och förklara sitt mående. Men synen på enkät verkar bero på 

hur relationen mellan informant och vårdgivare ser ut. Då informanten har upplevt bland 

annat återkoppling från sin vårdgivare tycks synen på enkät förändras, och då ses den istället 

för det som den faktiskt var menad för, som ett hjälpmedel.  

 

5.3 Två olika sidor av primärvården 
Detta tema behandlar en iakttagelse om att det tycks finnas två olika sidor av primärvården 

som informanterna möter. De två olika sidorna innebär antingen mötet med en personlig 

vårdgivare, eller mötet med en gigantisk byråkratisk vårdapparat. Vid mötet med en personlig 

vårdgivare upplever informanterna att de blivit betraktade som den människa de är och inte 

som den sjukdom de lider av. Således får de möjlighet att förklara sig om sitt mående och 

vården anpassar sig för dem, istället för tvärtom. Här möter informanterna en människa 

istället för en enkät. Då informanterna upplevt att de mött en gigantisk byråkratisk 

vårdapparat är då de blir systematiserade och sammanställda till poäng som kännetecknas som 

olika psykiska sjukdomar. Här är vården effektiviserad och det är således informanterna som 

måste anpassa sig till systemet och det finns inget rum för deras subjektivt upplevda psykiska 

ohälsa.  

 

För att möta den personliga sidan av primärvården verkar det som om informanterna behöver 

klara någon form av audition som innefattar att söka flera gånger, bli skickade till olika 

institutioner samt fylla i enkäter. Denna audition utspelar sig även under en längre period där 

informanterna tillslut får möta den personliga sidan.  Dessa olika sidor av primärvården spelar 

särskild roll för informanternas psykiska hälsa, där informanterna upplever att de får vara 

delaktiga i sin omvårdnad och således utvecklas ett förtroende gentemot primärvården. Medan  

oro och osäkerhet uppstår i mötet med systemet, och således en bristande tillit till 

primärvården.  

 

5.3.1 Inställningen inför primärvården    
I och med att informanterna mött två olika sidor av primärvården är det intressant att 

undersöka om informanterna skulle söka vård igen genom primärvården. Eller om de tidigare 

erfarenheterna av primärvården har påverkat deras inställning inför primärvården tills vidare.  

För att undersöka detta redovisas nedan vad informanterna tog för ställning då de tillfrågades 

om de skulle söka vård igen genom primärvården.  
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I3:”Ja, absolut, det hade jag. Oavsett om jag går på andras historier eller inte, men jag hade 

sökt via ungdomsmottagningen igen tills min ålder var utdaterad, eller vad man säger. Det 

hade jag bara för att jag vet att det funkat förut.” 

 

Trots att denna informant hört andras historier om primärvården då de inte varit nöjda med sin 

behandling sökte hon, och det skulle hon även göra igen. Denna informants svar är dock ett 

som skiljer sig från de andras. Denna informant är även den enda av informanterna som sökt 

via ungdomsmottagningen istället för vårdcentralen inom primärvårdens institutioner. Nedan 

presenteras ett svar som var oftare förekommande när frågan om att söka vård ännu en gång 

genom primärvården ställdes.  

 

15:”Nej, det har fått göra sitt. Jag vet mer nu, nu skulle jag vända mig till en privat 

psykolog…” 
 
Detta svar var ett som var desto mer vanligt förekommande då informanterna frågades ifall de 

skulle söka vård igen genom primärvården. Vad som skiljer dessa informanters erfarenheter 

av mötet med primärvården är att den första som skulle söka igen mötte den mänskliga och 

personliga primärvården, medan den senare mötte ett system. Således har informanternas 

erfarenheter av mötet med primärvården påverkat deras förtroende inför primärvårdens 

kompetens att kunna vårda dem. Där den förstnämnda informanten hade tveksamhet inför att 

söka vård, men som har förändras nu. Medan den andre kände tvärtom, som istället har 

utvecklat tveksamhet inför primärvården. Denna inställning bygger således på de erfarenheter 

de nu fått i och med att de sökt vård, och således har detta påverkat deras framtida val om att 

söka vård hos primärvården igen. Nedan är ett exempel på hur mötet med systemet kan 

kännas.  

 

12:”… det känns som om de bara vill att allt ska gå smidigt. Och det är redan jobbigt nog att 

känna att man är en belastning för andra människor, och då ska man bli en belastning för 

samhället också…” 

 

Ovan beskriver informanten hur ett möte med en opersonlig vårdapparat kan kännas. Att 

informanten känner sig som en belastning inför det ramverk där en byråkrati stödjer den större 



	  
	  

	   33	  

organisationen i form av samhället, kommunen eller företaget. Vården för psykisk ohälsa bör 

inte resultera i att personen upplever sig som en belastning, vilket också kan bidra till psykisk 

ohälsa. Liknande känslor har även uppstått hos andra informanter, detta presenteras nedan.  

 

I1: ”Nej, men det kändes som ett misslyckande, typ att jag hade sagt hejdå till den terapeuten 

några månader tidigare och sen vandrar in på hennes kontor igen…” 

 

Att denna informant upplever att denne har misslyckat med sin vård visar att hon mött den 

opersonliga sidan av primärvården. Att det istället har varit informanten som har anpassat sig 

till primärvårdens behandlingsplan, som i detta fall även inte fungerat då det inte bidragit till 

en långsiktig psykisk hälsa. Behandlingen för psykisk ohälsa tycks således vara en 

generaliserad och standardiserad och ger inte alls rum för informanten att förklara, samt ta tid 

för tillfrisknad då psykisk ohälsa som tidigare beskrivit av informanter, är varierande. Nedan 

är ett exempel på där informanten istället mött en personlig omvårdnad och således fått tid för 

att tillfriskna.  

 

I3: ”… För mig var det jättebetydelsefullt för mig den här återkopplingen […] Den här röda 

tråden fick mig att känna mig personligt bemött, en tydlighet att det inte finns någon 

tidspress. Ja, att liksom jag är en person och jag är betydelsefull så dig ska vi jobba med. 

Därför ringde jag igen, annars hade jag kanske känt mig som ett misslyckande.” 

 

Informanten betonar att återkopplingen har varit av särskild betydelse för att hon skulle känna 

sig betydelsefull och viktig. Att vårdgivaren även tog sig tiden för att återkoppla visade även 

att informanten kunde ta tid för att tillfriskna. Således kände informanten att hon även kunde 

kontakta vårdgivaren igen utan att känna sig som ett misslyckande.  

 

5.3.2 Sammanfattning av Två olika sidor av primärvården  
Iakttagelsen att det finns två olika sidor av primärvården belyser informanternas berättelser, 

där även en av dessa sidor uppenbaras. Beroende på vilken sida man möter resulterar även i 

om informanten upplever att denne kommer att söka igen vård igen genom primärvården, 

eller inte. Vad som kännetecknar det personliga mötet med primärvården är då informanterna 

får möta en person som istället för att använda sig av en enkät, ställer frågorna personligen till 

informanten. Att vårdgivaren uppdaterar informanten om dennes rådande situation i 

behandlingen, och låter informanten vara med och ta beslut om sin omvårdnad är även sådant 
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som kännetecknar det personliga bemötande. På detta vis utvecklas även en djupare relation 

mellan informant och vårdgivare där informanten inte upplever att denne misslyckas ifall den 

skulle behöva vård igen.  

 

Den andra sidan av primärvården, det vill säga den opersonliga, kännetecknas istället av att 

informanterna upplever att de blir systematiserade. De måste fylla i en enkät om deras 

psykiska mående som endast räcker sig inom vissa ramar, där förståelse för att psykisk ohälsa 

är varierande och individuellt inte finns. Således upplever informanterna att de måste anpassa 

sig till primärvårdens behandling och hålla sig inom dessa ramar. Detta gör att informanterna 

inte heller får möjligheten att förklara eller försvara sitt mående då de måste passa inom 

ramarna. Därmed känner informanterna sig som en belastning för samhället, och även som ett 

misslyckande ifall de skulle behöva söka vård igen.  

 

6. Diskussion  
I följande kapitel diskuteras studiens resultat och dess slutsatser. Detta redogörs för i 

förhållande till de val och överväganden som förekommit under studiens gång. Inledningsvis i 

detta avsnitt summeras de huvudsakliga delarna från resultatet för att besvara studiens 

frågeställning. Sedermera följer en diskussion av vad resultatet av studien bidrar med i det 

aktuella forskningsfältet. Sedan diskuteras de konsekvenser som de teoretiska och 

metodologiska valen har haft för betydelse för studiens resultat. Avslutningsvis redogörs de 

slutsatser som kan dras av studien samt hur detta kan tillämpas för vidare forskning.  

 

6.1 Summering  
Syftet med denna studie är att undersöka hur unga personers erfarenheter av att söka vård för 

psykisk ohälsa genom primärvården kan se ut. Detta undersöktes genom intervjuer med 

utgångspunkt i fyra olika teman som var följande: 1) Om dig 2) Tid och tillgänglighet 

3)Bemötande med vårdpersonal, 4) Kompetens hos vårdpersonal. Studien har utgått från 

frågeställningen Hur är unga personers erfarenheter av att söka vård för psykisk ohälsa 

genom primärvården?  

Resultatet visade att alla informanter kände en brist på förtroende inför att söka vård för sin 

psykiska ohälsa genom primärvården. Detta bristande förtroende var även genomgående 

under de flesta av informanternas behandling. De har fått fel diagnos, blivit skickade till olika 
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institutioner som ibland inte heller kunde erbjuda hjälp och på grund av detta har 

informanterna blivit tvungna att söka hjälp flera gånger. Erfarenheterna av processen har 

sedan visat att informanterna tyckte det fanns en viss avsaknad av ett personligt bemötande. 

Ett exempel på det är den enkät som har presenterats och använts som verktyg inom 

bedömningen av psykisk ohälsa. Denna enkät har uppfattats av informanterna som något som 

gjort dem till en i mängden och att de varit ett problem som effektivt ska lösas. För att 

förhindra ett bristande förtroende krävdes det att informanterna fick ta del av den rådande 

situationen i deras omvårdnad, samt vara med att ta beslut angående den. Detta ansågs som en 

nödvändighet då alla informanter beskrivit hur deras psykiska ohälsa är något individuellt och 

varierande.  

Svaret på frågeställningen Hur är unga personers erfarenheter av att söka vård för psykisk 

ohälsa genom primärvården? blir sålunda att deras erfarenheter berättar om många upplevda 

brister inom primärvården och dess process för att vårda psykisk ohälsa. I och med dessa 

bristande aspekter erbjuder även informanternas redogörande ett svar på vad som bör 

förändras inom processen. Att detta bör förändras inom primärvården är något som 

informanterna själva uttrycker, och något som resultatet visar. Deras erfarenheter upplyser om 

fler negativa delar av processen att söka hjälp för psykisk ohälsa genom primärvården än 

positiva.  

6.2 I relation till forskningsfältet  
Resultatet av denna studie återkopplar till viss del till den tidigare forskning som gjorts inom 

området och som presenterats genom de tre olika temana som togs upp i forskningskapitlet. 

Samtliga teman gav en bakgrund till det valda forskningsfältet, men det första temat, 

förståelse och kommunikation, och tredje temat, bristande kunskap och tillit, redogjorde för 

forskning något mer besläktad med resultaten av denna studie. Denna studies resultat visar att 

det finns två olika sidor av primärvården som innebär att informanten antingen möter en 

människa eller ett system. Studiens resultat visar även vikten av att patienterna ska få vara 

delaktiga kring beslut om deras omvårdnad, vilket Galon och Graor (2012) också visar. Något 

denna studie även belyste var det faktum att vissa informanter upplevde bristerna inom 

primärvården som något som påverkade deras psykiska ohälsa negativt. Detta visade också 

Galon och Graor (2012) då deras studie framhävde informanters något försämrade psykiska 

ohälsa efter det att de sökt vård genom primärvården. Denna studie visade även vikten av att 
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en god relation till sin vårdgivare är en förutsättning för en god behandling, detta visade även 

Platonova, Kennedy och Shewchuck (2008). 

 

Precis som mycket av den tidigare forskningen visar denna studie genom informanternas 

upplevelser de brister som deras behandling av psykisk ohälsa har innefattat. Resultatet visar 

även tydligt de två olika sidorna som informanterna mött hos primärvården och hur dessa har 

påverkat dem i deras behandling. Denna studie har således bekräftat tidigare resultat, men 

också belyst dem med hjälp av byråkrati begreppet då de två olika sidorna av primärvården 

har uppenbarats. Även att psykisk ohälsa är något varierande och individuellt som inte passar 

den byråkratiska organisationsformen.  

 

6.3 Teorins betydelse för studien   

Det teoretiska ramverket i denna studie valdes efter utformandet av studiens frågeställning, 

syfte samt temana under intervjun. Således har teorierna inte styrt utarbetandet av studien, 

eller påverkat insamlingen av det empiriska materialet. Teorierna har dock haft ett inflytande 

under analysen av materialet. Max Webers (1947) teori om byråkrati och Alfred Schütz 

(2002) teori om den subjektiva upplevelse har tillsammans verkat för att undersöka den 

iakttagelse som gjorts under studiens gång, nämligen de två olika sidorna av primärvården.  

 

Trots att denna studie inte har varit ämnad att undersöka personers psykiska ohälsa har Schütz 

(2002) teori bidragit till förståelse för hur informanterna har upplevt sin behandling. Detta 

eftersom informanterna betonade att deras psykiska ohälsa är varierande och individuell. Den 

subjektiva upplevelsen har även bidragit till förståelse kring att både vårdsökande som 

vårdgivare har subjektiva upplevelser kring behandlingen och möten. Denna studie har dock 

bara ägnat sig åt de vårdsökandes subjektiva upplevelse.   

 

Webers (1947) teori har dock visat att informanternas (vårdsökandes) subjektiva upplevelse i 

denna studie inte har tagits i beaktande i mötet med systemet. Att den vård som informanterna 

har mött har bestått av systematisering och en tidigare bestämd och standardiserad behandling 

för psykisk ohälsa där det inte finns plats för individualitet. Därmed har informanterna 

upplevt att de blivit betraktade som ett problem som snabbt ska lösas i en effektiviserad vård.   

 

6.4 Metoddiskussion 
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Denna studie har genomförts med en kvalitativ och fenomenologisk forskningsansats. Detta 

innebär att syftet med studien har varit att uppnå en förståelse för unga personers erfarenheter 

av att söka vård för psykisk ohälsa genom primärvården. Då studien omfattar en kvalitativ 

sådan innebär detta att studiens resultat inte kan betraktas som generaliserande för samtliga 

unga personer som söker hjälp för psykisk ohälsa genom primärvården. Dock är syftet med 

kvalitativ studie att finna likheter och skillnader i personers resonemang och agerande, inte att 

generalisera till en större population som istället sker vid kvantitativ forskning. Således 

innefattar denna studie endast resultat och slutsatser angående de som medverkat i studien 

samt exempel från dem.  

 

Beslutet att endast intervjua ena sidan av relationen mellan patient och vårdgivare har även 

det en påverkan på betydelsen av studiens resultat. Då denna studie enbart berör ena sidan av 

relationen, det vill säga patienterna, kan resultatet således endast uttala sig om deras 

perspektiv. Denna studie berör även endast omvårdnad av psykisk ohälsa och därför kan 

resultatet inte yttra sig om hela vården, det vill säga omvårdnad vid fysiska problem.  

 

Urvalet av informanter skedde genom ett bekvämlighetsurval som diskuteras i metodkapitlet. 

Efter analys av det empiriska materialet har informanternas berättelser visat att de flesta har 

liknande erfarenheter av processen. Det är endast en informant som sticker ut i detta avseende 

med att ha erfarenheter som skiljer sig från de andras. I och med att ett fall var avvikande från 

de andras förmedlades därmed en påverkan på resultatet som gav en intressant analys. 

Därmed kan slutsatsen dras att problematiken med att låta vänner förmedla informanter till 

studien givit ett rättvist resultat där olika perspektiv har belysts.  

 

6.5 Slutsatser och vidare forskning  
I denna studie visar resultatet att det finns flertalet olika slutsatser som belyser både skillnader 

och likheter från informanternas berättelser. Dessa innefattar olika delar av processen som 

tillsammans kan koncentreras under teorin om den byråkratiska matrisen samt teorin om 

livsvärlden.  

 

6.5.1 Möte med systemet  
En slutsats som kan dras av studiens resultat är att processen innefattar två olika möten, det 

ena är då informanterna möter systemet istället för en människa. Detta system kan 
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kännetecknas vid att det är en gigantisk vårdapparat som informanterna möter som drivs av 

byråkratiska principer för en effektiviserad vård. Således innebär detta att det funnits en 

utformad behandlingsplan då informanterna sökt vård för psykisk ohälsa vilket inte lämnat 

rum för tid och djupgående interaktion med informanterna. Detta har utspelat sig under tiden 

då informanterna berättat om hur det har gått till att söka vård samt hur deras omvårdnad 

sedan sett ut. Då informanten mött systemet är då de upplevt att de fått vänta länge på vård, 

fel diagnos, inte fått uppdatering om sin rådande situation i omvårdnaden, inte fått den hjälp 

de önskat eller upplevt sig behöva, och därmed har de blivit tvungna att söka flera gånger. 

Detta är särskilt intressant då även Socialstyrelsen (2016) talar om hur viktigt det är med 

effektiv behandling samt att följa upp på sina patienter eftersom personer som lider av psykisk 

ohälsa riskerar återfall om dessa riktlinjer inte följs.  

 

Det är även intressant att de byråkratiska principerna (effektivitet, precision, kontinuitet och 

entydighet) inte tas till bruk under väntan på att få hjälp, utan istället visar sig under 

informanternas omvårdnad sedan. Detta visar sig på grund av de faktorer som nämns i stycket 

ovan. Under själva omvårdnaden yttrar sig mötet med systemet genom att informanterna har 

blivit ombedda att fylla i en enkät om sin psykiska ohälsa istället för att samtala med en 

människa om det. Enkäten har skapat något som kan liknas vid deindividualisering, att 

informanterna inte behandlats som människor med en identitet utan informanterna har upplevt 

att de blivit bedömda och klassificerade utifrån enkäten. Med inget rum för deras egna 

förklaringar och försvar. Genom enkäten har de sammanställts till poäng och således en 

sjukdom. Informanterna har därför upplevt att de inte blivit bemötta som en människa, utan 

som ett problem (sjukdom) som ska lösas snabbt. Detta visar hur de byråkratiska principerna 

istället visar sig under omvårdnaden, i alla fall då det kommer till effektivitet och precision 

som enkäten står för.  
 
När processen för omvårdnad har sett ut som ovan kan slutsatsen dras utifrån de flesta av 

dessa informanternas berättelser att den snarare har bidragit till deras psykiska ohälsa istället 

för att vårda den. Detta kan uppenbaras då informanterna uttrycker sig om den oro som 

genererats då de fått vänta länge på att få en tid utan att veta när de ska få tid. Eller den oro 

som tillkommit när de fått fel diagnos, blivit nekade hjälp eller då de känt att de inte kan vara 

fullständigt ärliga med sin psykiska ohälsa inför vårdpersonalen i rädsla för att inte bli 

förstådda. Bidragandet till den psykiska ohälsan kan även skymtas då de känt att de inte blivit 
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behandlade som människor i och med den kommunikation som istället för att ske på ett 

personligt plan har skett genom enkäter. 

 

I och med detta möte med ett system har informanterna uttryckt en brist på förtroende för 

primärvården och således även tron på att de ska kunna göra dem friska. Tillit var något som 

var genomgående i samtliga informanters berättelser som ser ut att gå hand i hand med vilken 

typ av primärvård de möter, ett system eller en människa.  

 

6.5.2 Möte med en människa  
Enkäten som informanterna beskriver har spelat en stor roll för hur bemötandet har upplevts. 

Enkäten har dock endast uppfattats som besvärlig då hela upplevelsen av omvårdnaden varit 

likaså. Den informant som sökt via ungdomsmottagningen uttrycker sig istället positivt 

angående enkäten, här kan således slutsatsen dras att detta beror på att hennes hela upplevelse 

av processen har varit positiv. Hon har under processen fått möjlighet att skapa en relation till 

sin vårdgivare och därmed när enkäten togs fram som hjälpmedel sågs den inte som olämplig, 

utan snarare som ytterligare vägledning för informanten. När informanterna uttrycker sig 

positivt om sin omvårdnad är då de beskriver att de fått tala med en människa istället för att 

svara på frågor via en enkät. Detta har även resulterat i att informanterna upplevt att 

omvårdnaden blivit anpassad till dem, och således känner de sig betydelsefulla och som att 

vårdpersonalen bryr sig om dem. Detta utmynnar även i att informanterna upplevt att de 

betraktats som en människa istället för ett problem som effektivt ska lösas. En människa som 

vårdpersonalen ger sig tid till för att hjälpa. Således finns det rum för informanterna att 

uttrycka sig om deras subjektivt upplevda psykiska ohälsa, vilket resulterat i att informanterna 

upplevt en större tillit till vårdpersonalen. Här finns även mer utrymme för individernas 

subjektiva mål med sin omvårdnad och de ”föreliggande syften” som kommer med detta mål.  

 

Att möta en människa istället för systemet verkar inte vara tillgängligt förrän då 

informanterna befinner sig på rätt plats i systemet. Men som beskrivit i tidigare teman i 

kapitlet kring resultat har det tagit lång tid för vissa av informanterna att hitta rätt plats i 

systemet där de fått den hjälp de upplevt sig behöva. Således är det en lång process att klara 

av för en person som befinner sig i psykisk kris. Det verkar således innebära för 

informanterna att klara av någon slags audition innan de får möta människan bakom systemet. 

Denna audition består i av att söka flera gånger, få fel diagnos och sedan bli sammanställda 

till poäng och sedan en sjukdom för att få rätt vård. Sedan kännetecknas mötet med en 
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människa av att informanterna fått vara delaktiga i sin omvårdnad genom att vara med och 

fatta beslut samt fått uppdatering kring deras rådande situation i omvårdnaden. Här har de 

även fått möjligheten att prata med en människa istället för att besvara enkäter och således fått 

skapa en relation till vårdgivare där kommunikationen inte blivit lidande.  

 

Varför informanterna uttrycker sig om vikten av att möta och få interagera med en människa 

beror på det faktum att de beskriver sin psykiska ohälsa som varierande och individuell. 

Således är det nödvändigt att vården anpassar sig utefter patienten, istället för tvärtom. Alltså 

att det inte ska finnas en standardiserad behandlingsplan i form av en enkät som ska passa alla 

de informanter som sökt vård. Detta eftersom att vårdpersonalen måste få kunskap kring hur 

patienten upplever sin psykiska ohälsa för att sedan kunna utforma en behandlingsplan för 

den. Enligt informanterna görs detta bäst genom att få berätta om sin psykiska ohälsa via 

kommunikation till en människa istället för via en enkät. Något som dock bör tas i beaktande i 

detta avseende är att varje person har en subjektiv upplevelse således bör även vårdpersonalen 

ha det för huruvida behandlingen av psykisk ohälsa bör gå till, medan de anser att de gör rätt 

kan informanterna anse att de gör fel. Således är det bristande kommunikation från båda 

parter där de egentligen bör föra en diskussion kring informantens psykiska ohälsa och sedan 

för hur behandlingen bör gå till för att båda parter ska bli respekterade samt nöjda. 

 

6.5.3 Vidare forskning  
Detta forskningsområde har många framtida möjligheter för att få en större förståelse för 

processen och vad den bör innehålla. För att få detta kan vidare forskning innebära att 

undersöka ifall det finns någon skillnad mellan psykisk och fysisk omvårdnad. Detta för att 

kunna göra vidare uttalanden ifall det beror på att primärvården inte besitter kunskap kring 

just psykisk ohälsa, eller om deras tillvägagångssätt beror på andra faktorer, som exempelvis 

resursbrist. Vidare forskning skulle även kunna undersöka båda parterna av relationen, det vill 

säga vårdgivarnas perspektiv likaså. Då det är viktigt att ha i åtanke den subjektiva 

upplevelsen, att den vårdsökande inte har samma upplevelse som vårdgivaren, och vice versa. 

Detta spelar förmodligen roll i både diagnossättandet och den sökandes uppfattning av 

processen som helhet. Då detta är ett relationsutbyte mellan vårdsökande och vårdgivare 

handlar det lika mycket om hur båda parterna uppträder. För vidare undersökning av 

primärvården kan man även studera om det finns någon skillnad kring behandling av psykisk 

ohälsa hos de olika institutioner inom primärvården, som vårdcentralen och 
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ungdomsmottagningen. Vidare forskning skulle även kunna innebära att undersöka andra 

byråkratiska organisationer för att studera medmänsklighet i bemötandet.  
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8. Bilagor 

8.1 Missivbrev  

Hej kära facebookvänner!  

Jag studerar sociologi vid Uppsala Universitet och ska nu påbörja mitt examensarbete. 

Examensarbetet ämnar undersöka unga personers, mellan 18 och 27 år erfarenheter av att 

söka vård för psykisk ohälsa genom primärvården. Därför vänder jag mig till Facebook för att 

nå ut till er för att förhoppningsvis få chansen att intervjua er.  

 

Om du har genomgått denna process är din kunskap viktig för mig. Data kommer att samlas 

in genom intervjuer under oktober och november. Intervjuerna kommer att omfatta 45 

minuter där fokus kommer att läggas vid dina erfarenheter. Intervjuerna kommer att 

dokumenteras genom anteckningar samt inspelning av ljudet. Detta så jag i efterhand kan 

lyssna och analysera materialet.  

 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kommer när som helst utan särskild anledning 

kunna avbryta. Det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt där ditt namn inte 

kommer framgå. Det förvaras även så att endast jag och min handledare kommer åt det. Det 

insamlade materialet kommer sedan att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid 

den Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet.  

 

Om du önskar att delta i denna undersökning, eller känner någon som vill, kontakta mig via 

epost eller telefon. Jag ser fram emot att intervjua dig!  

 

Telefon: 0707748838 

E-post: fanny.rehnstrom@gmail.com  

Handledare: Tobias Olofsson  

  



	  
	  

	   45	  

8.2 Intervjuguide  

Hur är unga personers erfarenheter av att söka vård för psykisk ohälsa genom 

primärvården?  

• Kärnfrågor  
-‐ Temana: Tid och tillgänglighet, bemötande med vårdpersonal och kompetensen hos 

vårdpersonalen  

-‐ Vad var hens intention med att söka hjälp genom primärvården? Psykofarmaka eller 

träffa en psykolog?  

-‐ Förtydliga erfarenheter kring processen att söka hjälp, inte erfarenheter av psykisk 

ohälsa 

 

Tid och tillgänglighet  
-‐ Hur länge fick du vänta tills du fick träffa en läkare eller liknande?  

-‐ Hur upplevdes väntetiden?  

Exempel: Beroende på deras psykiska ohälsa, subjektiv ohälsa, förståelse  

 

Bemötande med vårdpersonalen  
-‐ Hur gick det till när du sökte hjälp? Var vände du dig?  

-‐ Vem fick du först kontakt med?  

Exempel: Ögonkontakt, feedback, lyssnade  

 

Kompetens hos vårdpersonal  
-‐ Upplevde du att vårdpersonalen som du träffade hade kompetens kring det du sökte 

hjälp för? – skedde det ett samförstånd?  

-‐ Kände du tillit till deras hjälp för din tillfrisknad?  

Exempel: Tillit, öppen konversation, missförstånd, kommunikation  
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8.3 Kodschema  
Här presenteras det kodschema med innehållande koder som formulerades under den 

induktiva och tematiska kodningen.  

 

8.3.1 Induktiv kodning  
Betydelsen av ett personligt bemötande 

Vikten av att anknyta till sin terapeut 

Fördelar med delaktighet och samarbete 

 

1. Personligt bemötande 

 1.1 Sedd som en människa 

  1.1.1 Ett problem som ska lösas fort 

  1.1.2 En i mängden  

 1.2 Kommunikation  

  1.2.1 Utan enkät  

  1.2.2 Med enkät  

  1.2.3 Tala med en människa istället för att få medicin 

 

2. Vikten av att anknyta till sin terapeut  

 2.1 Ärlig kommunikation  

 2.2 Byte av kontaktuppgifter  

 2.3 Få träffa samma person  

 

3. Fördelar med delaktighet och samarbete 

 3.1 Återkoppling  

 3.2 Vara med och bestämma  

 3.3 Bli tagen på allvar  

  

8.3.2 Tematisk kodning  
Lång väntetid  

Söker flera gånger 

Vården kan inte hjälpa 

Subjektiv psykisk ohälsa  
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1. Effektivt omhändertagande 

1.1 Lång väntetid 

1.1.1 Tystnad 

1.1.2 Glömt bort  

1.2 Ingen medicin 

 

2. Söker flera gånger 

2.1 Olika vårdcentraler 

2.1.1 Skickad till olika institutioner  

2.1.2 Remiss 

2.2 Olika inom vårdpersonalen 

2.2.1 Möte med sjuksköterskor  

2.2.2 Möte med läkare 

2.2.3 Möte med psykolog 

3. Kompetens 

3.1 Fel diagnos  

3.2 Kunskap om psykisk ohälsa 

3.2.1 Utan enkät 

3.2.2 Med enkät  

4. Subjektiv psykisk ohälsa  

 4.1 Kommunikation  

  4.1.1 Utan enkät 

  4.1.2 Med enkät 

 4.2 Individuellt och varierande 


