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Abstract  
 
Introduction: Psychiatric patients can be difficult and expensive to treat. Every 5th adult in 

Denmark struggle with psychological problems, and the life expectancy of a person with 

mental illness is 16-25 year shorter than the average.  

All these factors taken into account, does not mean that this group of people is not worth in-

vesting in, moving slow with and handling with care. Quite on the contrary, because this is a 

sensitive group, and because the difficulties they face can threaten their health and well-

being, it is essential that extra focus and care are pointed towards them.   

In this masters thesis the aim of the authors, was to expand their understanding of the experi-

ences and challenges of psychiatric patients. This was done with a basis in the question: What 

is the experience of being a patient within the psychiatric system, and what challenges do 

they describe?  

Method: The research was carried out using a pragmatic and breakdown driven approach to 

research, meaning that theoretical ontologies are seen as tools to be used to gain further un-

derstanding of the lived experience. 

Semi-structured qualitative life world interviews were carried out with three informants, all 

with long histories and experiences as psychiatric patients. The interviews were analyzed 

using thematic analysis.  

Results: The analysis yielded three themes with regard to the experiences and challenges the-

se three faced in the psychiatric system. The themes were: What happened to the human be-

ing, Caring as a radical act and To play the game.  

Discussion: Developing further on the themes, the thesis theorizes that the psychiatry can be 

viewed as a culture. The culture is explained further using a triangular model, where each 

corner of the triangle is a factor that facilitate and maintain the culture. These factors are: 

Micro-practices, Makro-practices and The historical context.  

Conclusion: Seeing the psychiatric system as a culture, showcases how difficult it can be to 

create change, but it shouldn’t make change seem impossible. Instead the view of psychiatry 

as a culture further help the understanding of the challenges and experiences, the patients face 

within the system. It can also pave the way for new research within this realm of understand-

ing the system.    
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Forsidebilledet er tegnet af Rose, som deltager i dette speciale. Hun knyttede disse ord til 

billedet: 

Motivet er inspireret af den oplevelse, som jeg har haft ved at være tilknyttet psykiatrien i 

over et årti. I sådanne lange forløb, møder man mange forskellige fagpersoner; alle med hver 

deres historie, synspunkt og motiv. De er dog alle enige om at undersøge det samme emne, 

som er patienten/mig/dig. Du bliver vendt og drejet/målt og vejet. Du bliver mødt med stålsat 

skepsis, hvor alle dine udtalelser bliver vendt imod dig og dine oplevselser sat spørgsmåls-

tegn ved. Du bliver mødt med hjerteblødende sympati, som til tider kan føles som overfladisk 

medynk. Der er mange hænder, med mange motiver, og de alle ligger finger på patien-

ten/mig/dig. 
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Kapitel 1: Introduktion 

1.1 Indledning 
 

“Roser er helt afgjort en unyttig plante. De er vanskelige at dyrke og kræver en uri-

melig stor indsats med hensyn til gødning og beskyttelse, hvis de skal sætte blomster. 

De dør let i vores klima og kan ikke betragtes som en sikker økonomisk investering. 

Næringsindholdet er også meget ringe, og den medicinske nytteværdi er uden betyd-

ning. Sammenlignet med brændenælder, der indeholder en masse jern og andre næ-

ringsstoffer [...] er roser helt klart de mindst nyttige. Alligevel er jeg glad for at der 

eksisterer roser [...]. Brændenælder finder man overalt, de vokser stærkt, spreder sig 

nemt og kræver ingen indsats fra min side. [...]. Som tillid og venskab er roser værdi-

fulde, netop fordi det har kostet noget at frembringe den. [...]. Det får mig til at huske, 

hvad der er vigtigt. På samme måde som min læge gjorde, da hun lod mig gå ud i 

regnen, og da hun holdt forsigtigt om mig en lang nat. Hun sagde ikke så meget, men 

det, hun sagde, talte et så tydeligt sprog, at det ikke var til at misforstå. [...]: Du er 

værd at behandle forsigtigt. Du er værd at skåne. Du er værd at forsøge at nå ind til.” 

(Lauveng, 2009). 

 

Ovenstående citat er fra bogen ‘Unyttig som en Rose’ af Arnhild Lauveng (2009). Lauveng 

blev som ung diagnosticeret med skizofreni og var i 10 år periodevist indlagt i psykiatrien, 

somme tider tvangsindlagt og stærkt medicineret. Lauveng er i dag rask, uddannet psykolog 

og har skrevet flere bøger om hendes oplevelser i psykiatrien. Lauveng er desuden indstillet 

til posten som vicepræsident i Norsk Psykologforening.  

Vi har valgt at starte vores speciale ud med et citat fra Lauvengs bog, da det den på en fin og 

eksemplarisk vis sætter tonen for dette speciale. Citatet beskriver netop vores interesse for 

feltet: psykiatrisk behandling fra et patientperspektiv. Lauveng beskriver psykiske syge som 

roser: tidskrævende og ikke økonomisk fornuftige at investere i. Men samtidig er de, ligesom 

roser trods deres skrøbelighed, og ikke umiddelbare nytteværdi, værd at kæmpe for. Disse 

mennesker er mennesker, der ligesom Lauveng har været svært forpinte af komplicerede psy-

kologiske symptomer, der til tider har gjort dem svære og dyre at behandle. Men ligesom 

Lauveng og rosen er disse mennesker værd at skåne, værd at behandle forsigtigt, og værd at 
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investere i. Dette speciales interesse ligger netop hos disse mennesker, dem der er værd at 

kæmpe for, og dem, der med den rette indsats, kan blomstre.  

 

Dette projekt er først og fremmest sammenbrudsdrevet, dvs. en måde at tilgå et felt drevet af 

sammenbrud i forståelse (Brinkmann, 2014). Ift. dette speciale har dette betydet, at vi har 

ladet os guide af oplevelser, hvor vi ikke har kunne forstå eller få det vi har oplevet til at pas-

se med hvad vi troede og hvad vi har lært. Eksempelvis lærte vi på 6. semester vigtigheden i 

at adskille menneske og diagnose: ‘Med mennesket i centrum’ som er navnet på første kapitel 

i Grundbog i Psykiatri (Simonsen & Møhl, 2017). Vi lærte i faget, hvordan diagnoser altid 

må ses som et arbejdsredskab og at det unikke menneske altid skal stå i centrum, og før diag-

nosen. Egne oplevelser med psykiatrien som hhv. praktikant i psykiatrien og pårørende til 

psykisk sygdom, stod dog i kontrast til ideen om mennesket i centrum. Vi oplevede i denne 

forbindelse et sammenbrud i forståelsen af psykiatrisk behandling.  

 

Alvorligt psykisk syge lever 16-25 år kortere end andre, og der er endnu uklarhed om hvad 

dette skyldes (Regeringens Udvalg om Psykiatri, 2013). Dog teoretiseres det at faktorer som 

overmedicinering (Gøtzsche, 2015), øget selvmordsrisiko, misbrug og livsstil er involverede 

(Regeringens Udvalg om Psykiatri, 2013). Hver 5. dansker i den arbejdsdygtige alder har 

psykiske problemer. Det koster den Danske økonomi næsten 45 milliarder kr. årligt (Bedre 

Psykiatri). Psykisk sygdom udgør en reel fare for folks sundhed samtidig med, at det er en 

stor udgift. Vigtigst er dog at der er tale om en stor og voksende gruppe mennesker (Bedre 

Psykiatri), der dagligt lider psykisk på den ene eller anden måde. 

 

1.2 Problemformulering: 
Derfor er dette projekt drevet af ønsket om at sætte patienternes stemme i centrum. Vi ønske-

de at skrive et speciale, der havde fokus på patient erfaring, og som udforskede nogle af de 

oplevelser og udfordringer patienter har mødt i psykiatrien. Dette førte frem til problemfor-

muleringen der lyder: 

 

Hvordan opleves det at være patient i psykiatrien, og hvilke udfordringer beskrives i mødet 

med systemet? 
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1.3 Afgrænsning 
I det følgende afgrænses og uddybes problemformuleringen med de ord og begreber den in-

deholder. 

 

At være patient i psykiatrien: ‘Hvordan opleves det at være patient?’ er et bredt spørgsmål, og 

dette projekt har ikke spurgt alle patienter om hvordan de oplever psykiatrien. Der ønskes 

dermed at få et indblik i oplevelsen, med forbehold for at det er nuanceret og forskelligt fra 

person til person. Dette projekt benytter sig af kvalitativ metode, for at fokusere på netop 

fænomeners hvordan. Fokus er ikke hvad der virker og ikke virker, men hvordan forskellige 

tilgange, opfattelser, situationer i psykiatrien opleves. I denne undersøgelse deltager tre in-

formanter: Rose, Irene og Sofie, som alle tre har mange års erfaring med psykiatrien. Vi er 

opmærksomme på, at ved at bruge ordet patient om deltagerne, risikere vi at tale os ind i en 

psykiatrisk forståelse, med konnotationer såsom syg. Vi søger ikke at se vores informanter 

som syge eller generelt som patienter oftest ses, men vi vil med vores opgave undersøge net-

op hvordan, det føles at blive mødt og behandlet som værende en patient, med alt hvad der 

dertil følger. Vi har valgt at bruge ordet patient, i stedet for ‘klient’, ‘bruger’ eller ‘tidligere 

bruger’, for at tydeliggøre, at vi undersøger oplevelser i psykiatrien, dvs. hvordan det føles og 

opleves, at blive mødt og behandlet som patient.  

 

Udfordringer: Vi er i dette projekt interesserede i de udfordringer patienter møder i psykiatri-

en. Udfordringer kan føre til både positive og negative udfald, så fokus er derfor ikke udeluk-

kende på det negative aspekt. Udfordringer, eller det der opleves som udfordrende, kan også 

træde frem, når man taler om, hvad der ikke var udfordrende. Der er dermed fokus på begge 

aspekter i denne opgave, og begge aspekter vil blive berørt i interviewene med informanter-

ne.  

 

Systemet: Med systemet mener vi psykiatrien som helhed. Vi er ikke interesseret i specifikke 

psykiatriske afdelinger og bestemte personer. Vi er interesseret i standardiseret og generelt 

udbredte holdninger, og behandlingsformer ift. patienter i psykiatrien. Vi er interesseret de 

oplevelser, der peger på en grundlæggende tilgang, et system. Fokus vil være på psykiatrien 

som et system og som vi senere skal se i diskussionen, som en kultur.  
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1.4 Patientperspektivet 
Interessen for patientperspektivet ledte os til at forsøge at opsøge patienter, der havde erfaring 

indenfor det psykiatriske, og som også havde noget at sige om den. Med det skal det forstås, 

at vi søgte patienter, der har haft en del kontakt med psykiatrien, og som også har formet sig 

en mening om denne. Det kan ikke forventes, at alle der færdes indenfor psykiatrien har dan-

net sig meninger, som de har lyst til at dele. Visse har derudover måske slet ikke en mening 

til den behandling, de har modtaget, og grundet naturen af de problemer folk opsøger psykia-

trisk hjælp for, kan det virke mindre hensigtsmæssigt, at skulle tvinge nogen til at forholde 

sig til et forløb, de måske ikke ønsker at forholde sig videre til. 

Det lykkedes os at finde 3 informanter der passede til de kriterier vi her har nævnt. Som alle-

rede nævnt har vi valgt at kalde dem Rose, Irene og Sofie. De vil blive præsenteret yderligere 

kapitel 4.  

Da projektet handler om patientoplevelsen og perspektivet, et fokus på mennesket, bliver der 

ikke gået i dybden med  specifikke diagnoser. Dog søgte vi patienter med en del erfaring med 

psykiatrien, og dette ledte os til patienter diagnosticeret med mere alvorlige diagnoser, ek-

sempelvis skizofreni, som to af vores informanter er diagnosticeret med. Dog var vi som sagt 

ikke interesserede i en specifik diagnose, hvilket  medførte muligheden for også at inkludere 

Borderline personlighedsforstyrrelse, som én af vores informanter er diagnosticeret med. Vi 

anerkender at disse to diagnoser er forskellige, men dette er af mindre betydning i forhold til 

opgavens fokus. 

1.5 Allerede eksisterende forskning om patientperspektivet 
Der eksisterer meget forskning og litteratur på området psykiatri og psykiske sygdomme. 

Forskningen fokuserer på mange forskellige elementer af de to fænomener, og konkluderer 

dermed også forskellige ting. I dette afsnit vil vi kort skitsere noget af det forskning, der eksi-

sterer i forvejen, og som beskæftiger sig med lignende temaer og felter som dette speciale. 

Der er tale om temaerne patientinddragelse, forståelsen af psykiatriske diagnoser og konse-

kvenser for behandling. 

 

Et eksempel på sådan litteratur er en rapport fra The British Psychological Society: Division 

of Clinical Psychology. I denne rapport med navnet ‘Understanding Psychosis and Schizoph-

renia’ er fokuset på årsagerne og behandlingen af skizofreni og psykose, med en stærk vægt 

på at prøve at ændre på nogle af de dominerende antagelser omkring begge (Cooke, 2017). 
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En af disse antagelser, er antagelsen omkring psykiske sygdomme som problemer opstået i 

hjernen. Denne antagelse er den dominerende i England og det meste af den vestlige verden, 

og kan også refereres til som den medicinske eller den biomedicinske model (Cooke, 2017). 

Hvad dette betyder for behandlingen af psykiske sygdomme, som for eksempel skizofreni og 

psykotiske tilstande, er, at den højst sandsynligt vil bestå hovedsageligt af medicin. Deraf kan 

ønsker om ikke at tage imod behandling blive set som en form for mangel på adhærens eller 

indsigt i egen sygdom (Cooke, 2017). Forfatterne foreslår, at i stedet for denne form for pa-

ternalistiske tilgang til behandling, hvor de professionelle ved bedst og patienterne blot skal 

adlyde, så bør behandling være et samarbejde mellem patient og behandlingsteam (Cooke, 

2017). Patientens livsomstændigheder og den kontekst de lever i, bør tages med i overvejel-

serne omkring behandling, samt lytte til hvad patienten selv ønsker (Cooke 2017). Ovenpå 

det argumenteres der også for at patient og behandler bør samarbejde omkring selve forståel-

sen af patientens problemer. Forfatterne påpeger at det ikke nødvendigvis er hjælpsomt for 

alle at se på de problematikker de oplever som resultat af sygdom, og at den professionelle 

bør samarbejde med patienten for at finde ud af hvilken forståelse af problemerne der passer 

til dem (Cooke, 2017). 

Denne form for samarbejde mellem professionel og patient kan ses i et andet format i    

Schneider et al. (2004), et studie der tager brug af ‘participatory research’ design. Participato-

ry research involverer de mennesker der bliver undersøgt, direkte i forskningen. I  studiet af 

Schneider et al. (2004) betyder det, at forskningsdeltagerne, der i øvrigt var diagnosticeret 

med skizofreni, var med til at fastsætte rammerne og interessefeltet for studiet, samt indsam-

lede empiri (Schneider et al., 2004). På samme måde som Cooke (2017), understreger Schne-

ider et al. (2004) også vigtigheden af at indhente viden fra patienterne selv - at det er indivi-

derne med den levede oplevelse af fænomenet, de diagnosticerede i dette tilfælde, der er ek-

sperterne på feltet (Schneider et. al., 2004). I Schneider et al. (2004) studiet, undersøges em-

net ‘oplevelser med medicinske fagfolk’ gennem interviews. Studiet konkluderer, at god 

kommunikation mellem medicinske professionelle og de diagnosticerede brugere, er essenti-

el, bl.a. på baggrund af oplevelser hos brugerne, hvor dette ikke har været tilfældet. En af 

deltagerne i studiet fortæller: “I felt criminalized in the [hospital]. They took away my clothes 

and my privileges. You get treated like a criminal. But it’s not my fault. It’s the illness” 

(Schneider et al., 2004, p. 571). Brugerne kommer også med anbefalinger til de medicinske 

professionelle:  

“Treat us with dignity and respect. No matter how sick and unstable we are, we are 

human beings [...]. Listen to us and respond to our concerns about side effects, and 
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about how medications affect our physical health. [...]. Don’t take power and control 

away from us. Empower us to be assertive and to make our own decisions.” (Schnei-

der et al., 2004, p. 574).  

Dette er blot et lille udpluk, men herfra kan det ses, at deltagerne i denne undersøgelse har et 

stærkt ønske om at blive hørt, og om at blive støttet i at danne deres egne ideer. Deres anbefa-

linger minder om de anbefalinger der også bliver givet af The British Psychological Society 

Division of Clinical Psychology.  

 

Andet litteratur der fokuserer på at høre og bruge patienters egen viden og historier er Cohen  

(2015), Davidson (2003) og Maisel, Epston & Borden (2009). De to førstnævnte forfattere 

har beskæftiget sig med de samme diagnoser som forrige nævnte litteratur, det vil sige skizo-

freni, mens Maisel et al. (2009) har beskæftiget sig med diagnoser indenfor spiseforstyrrelser. 

Cohen (2015) forsøger at udfordre antagelsen omkring, at mennesker med diagnoser ikke 

forstår deres egne problemer, gennem analyser af 49 narrativer fra patienter, diagnosticeret 

med skizofreni. I disse analyser lægger Cohen (2015) vægt på vigtigheden i at forstå folks 

narrativer omkring deres sygdom, da det er at forstå noget fundamentalt omkring sygdommen 

(Cohen, 2015). Desværre optræder der eksempler i Cohens værk der tydeligt viser at anbefa-

lingen om at sætte patientens egen forståelse i centrum ikke altid bliver fulgt, bl.a. med ek-

semplet om en patient ved navn Phillip. Cohen (2015) skriver om Phillips forståelse af hans 

problemer: “There is a logic to Phillips narrative, but it conflicts with psychiatry's narrative. 

No room is given to Phillips personal construction of reality” (Cohen, 2015, p. 96). Hvad 

dette betyder for patienten Phillip er, at selvom han anerkender at han har en sygdom og har 

brug for hjælp, så er psykiatrien ikke det sted, hvor han kan få det (Cohen, 2015).  

Maisel et al (2009) beskriver en lignende opdagelse. Dog drejer det sig her ikke om at én pa-

tient ikke kan få den rette hjælp ved psykiatrien, men derimod om at en større gruppe af pati-

enter ikke kan få den rette hjælp. Epston, som er medforfatter, beskriver at han blev gjort 

opmærksom på, at mange af psykiatriens konventionelle behandlinger af spiseforstyrrelser, 

ender med at reproducere de omstændigheder der startede spiseforstyrrelsen for patienterne 

(Maisel et al., 2009). Dermed kan behandlingerne risikere at forværre tilstanden for patien-

terne. For Epston blev det vigtigt at indsamle historierne fra ‘veteranerne’ inden for sygdom-

men, og gengive deres ord så tro som muligt for at kunne bekæmpe sygdommen. Ordet vete-

ran bliver brugt om de mennesker der har haft og overlevet spiseforstyrrelse, hvis erfaring nu 

er værdifuld ift. bekæmpelsen af spiseforstyrrelser.  
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Noget Maisel et al. (2009) kommer ind på med nogle af beretningerne fra veteranerne inden-

for spiseforstyrrelse, er den miskommunikation der kan opstå mellem professionelle og pati-

enter. Et eksempel kommer fra en af veteranerne, Margarets’ historie om en oplevelse, hvor 

hendes primære behandler, der oprindeligt var  socialarbejder, skiftede til en psykiater (Mai-

sel et. al., 2009). Forholdet til socialarbejderen havde været mere lig et samarbejde, hvor 

Margaret, havde oplevet at blive hørt og mødt i sine ønsker. Men på grund af vægttab blev 

det besluttet at Margaret skulle have en psykiater tilknyttet. Psykiateren havde en anden til-

gang til behandlingen af spiseforstyrrede, og mange af de tiltag socialarbejderen havde lavet, 

blev trukket tilbage med argumenter om at man bl.a. ikke kan stole på spiseforstyrrede (Mai-

sel et. al., 2009). Psykiateren baserede disse beslutninger på en bestemt opfattelse af spisefor-

styrrelser, og en bestemt opfattelse af behandling, men de tiltag der bliver sat ind, kombineret 

med de tiltag der bliver fjernet, forværrede Margarets spiseforstyrrelse.  

1.5.1 Nysgerrighed og forudantagelser 
Det kan argumenteres at manglen på samarbejde mellem Margaret og hendes psykiater, er på 

grund af psykiaterens forudantagelser omkring Margaret, der  er grundet i hendes diagnose. 

Derudover er han ikke nysgerrig på, hvordan hun ser på tingene. Et studie der italesætter 

hvordan denne form for forudantagelser ang. diagnoser kan være en hindring i at forstå pati-

enter, er studiet af Davidson (2003). Davidson (2003) bruger den fænomenologiske tilgang 

og åbne interviews til at undersøge narrativer fra folk diagnosticeret med skizofreni, og bru-

ger et eksempel med en kvinde ved navn Jane, og hendes narrativ, til at forklare vigtigheden 

af at tilgå patienters fortællinger med en vis naivitet eller nysgerrighed (Davidson, 2003). 

Jane fortalte, i forbindelse med et spørgsmål om hvordan hendes liv havde været anderledes, 

før hun deltog i et projekt der skulle hjælpe isolerede mennesker med diagnoser, til at deltage 

i sociale aktiviteter (Davidson, 2003). Jane fortæller hvordan hun ville åbne en dåse bønner, 

og spise dem direkte ud af dåsen, imens hun så fjernsyn:  

“Because I knew I had to put some food in me, but I had no enthusiasm of wanting to 

make it, because I was going to eat it by myself. The only person I had to talk was the 

television” (Davidson, 2003, p. 83).  

Her påpeger Davidson at det kunne være nærliggende at fortolke Janes narrativ ved hjælp af 

de eksterne faktorer omkring hende, nemlig at hun er kvinde, diagnosticeret med skizofreni 

og at dette narrativ kan være et udtryk for den nedsatte evne til at fungere socialt og i det dag-

lige liv, som ofte er forbundet med diagnosen (Davidson, 2003). Davidson modargumenterer 

dog denne ellers nærliggende tolkning, ved at påpege at dette for det første ikke siger særligt 
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meget om Janes oplevelse af skizofreni, og kommer så derefter med observationen: “Many of 

us who have not experienced schizophrenia nonetheless know what it is like to eat alone in 

front of the television” (Davidson, 2003, p. 100). 

Davidson (2003) uddyber i sin analyse af Janes narrativ, ved også at argumentere for at hun 

giver tydeligt udtryk for ønsket om mere selskab, i hendes beskrivelse af hvordan mad sma-

ger bedre sammen med andre (Davidson, 2003). Var Janes historie bare slået hen som en be-

retning, der viser den isolation og mangel på initiativ der nogle gange kan følges med diagno-

sen skizofreni, var en del af betydningen gået tabt. 

1.5.2 Alternative forklaringer 

Den alternative forklaring som Davidson (2003) kommer frem til med hensyn til Jane, viser 

et helt andet billede af hende. Bentall (2003) beskriver en lignende alternativ forklaring i sin 

bog ‘Madness Explained’. Bentall (2003) argumenterer for at ‘flad affekt’ har mere at gøre 

med en vanskelighed ved at give udtryk for følelser, end en generel mangel på følelser hos 

skizofrene (Bentall, 2003). Flad affekt referer til skizofrenes påståede mangel på følelses-

mæssige udtryk (Bentall, 2003). Bentall referer her til et studie, hvor en ung skizofren mands 

dagbogsnotater bliver sammenlignet med professionelles vurdering af ham. De 5 professio-

nelle i studiet brugte SANS-spørgeskema til at vurdere hans symptomer, og manden scorede i 

alle tilfælde moderat til højt på flad affekt (Bentall, 2003). Dog tegner den unge mands dag-

bogsnotater et andet billede, da disse indeholder maleriske beskrivelser af følelser og tanker, 

og vidner om et mere komplekst følelsesliv end hvad de professionelle fandt frem til (Bentall, 

2003). Bentall (2003) bruger også to mere formelle studier til at komme frem til sit argument, 

og begge disse støtter også ideen om, at der ikke er tale om et mangel på følelser, men snarere 

et problem med give udtryk for dem (Bentall, 2003). Bentall (2003) argumenterer for at man 

bør opgive psykiatriske diagnoser, og i stedet prøve at beskrive og forstå psykotiske menne-

skers oplevelser. Bentall går blandt andet i detaljer med problemer med reliabilitet indenfor 

den diagnostiske verden. Reliabilitet i denne forbindelse henviser bl.a. til hvorvidt to profes-

sionelle ville give den samme patient den samme diagnose uafhængigt af hinanden (Bentall, 

2003). Dette argumenterer Bentall (2003) for ikke at være tilfældet i det meste af historien, 

og bruger bl.a. eksempler på store kulturelle forskelle mellem diagnosticering i henholdsvis 

USA, England og Sovjetunionen (Bentall, 2003, pp. 50-53).  
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1.5.3 Stigma 
Ud fra nogle af Bentalls (2003) argumenter, kan man komme frem til at selve diagnosen ikke 

nødvendigvis, er et hjælpsomt værktøj for de mennesker, der bliver diagnosticeret. Derudover 

er der en anden faktor der også påvirker en person efter at de har modtaget en diagnose, dette 

værende den stigma der følger med psykiatriske diagnoser. Rebeiro og Allen (1998) kommer 

ind på noget af denne stigma i deres studie. Studiet beskæftiger sig med John Allen, en mand 

diagnosticeret med paranoid skizofreni og hans oplevelse af at være beskæftiget i et frivilligt 

arbejde (Rebeiro & Allen, 1998). John fortæller i studiet om nogle af sine tanker om stigma 

omkring psykiatriske diagnoser: “If I broke my leg, the neighbours would bring lunch over. If 

I told them I was schizophrenic, they’d move.” (Rebeiro & Allen, 1998, p. 283). John beskri-

ver nogle af de positive effekter han får gennem sit arbejde, og de strækker sig fra nedsættel-

se af symptomer, til at føle sig som en del af samfundet på linje med alle andre (Rebeiro & 

Allen, 1998). Arbejdet betyder altså meget for John, og er med til at give ham en bedre livs-

kvalitet, men han frygter at dette ville ændre sig, hvis han fortalte om sin diagnose: “I think it 

would be damaging if they were to know that I suffer from mental illness. Yeah, I think I’d be 

treated differently [...]” (Rebeiro & Allen, 1998, p. 283). John beskriver også at man med 

skizofreni kan føle sig som en ‘non-person’ - en ikke-person, sagt på en anden måde, kan 

man føle sig dehumaniseret. Derved gentages nogle af pointerne fra tidligere nævnte studier, 

eksempelvis Schneider et. al. (2004), hvor en af anbefalingerne til de professionelle, var at 

behandle patienterne som mennesker. 

 

Denne litteratur præsenteret ovenfor, er relevant at skitsere i dette speciale, da det viser et 

udsnit af noget af den allerede eksisterende litteratur indenfor feltet. Det bliver dermed tyde-

liggjort hvilken viden der er kommet forud for dette speciale, og hvor det placerer sig i for-

hold til denne allerede eksisterende viden. Ud fra denne litteratur ses også et ønske, om mere 

patientinvolvering og ændring af de systemer der er sat i verden, for at tage vare på menne-

sker, med alvorlige diagnoser. Dele af litteraturen lægger vægt på en bevægelse væk fra de 

biologiske forståelser af diagnoser som skizofreni, og påpeger hvor denne form for forståelse, 

har været problematisk i arbejdet med mennesker. 

Der er derfor grundlag for forskning der undersøger psykiatrien ud fra et brugerperspektiv, og 

som kan åbne op for samtaler om de oplevelser brugere har i psykiatrien. At tage fat i  nogle 

af de alvorligere diagnoser, som skizofreni og borderline, er også relevant, da dette er to 

grupper af mennesker, der ofte er kategoriseret som lidende af tung og endda kronisk syg-
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dom. Det er ydermere en gruppe mennesker med stor behov for hjælp og hvor manglende 

hjælp kan have alvorlige konsekvenser. Dette speciale lægger sig opad den allerede eksiste-

rende litteratur i fokuset på brugeroplevelse. Dertil forsøges det at uddybe den viden der er 

blevet skabt, ved at fokusere på oplevelsen af det psykiatriske system i Danmark, og hvordan 

evt. negative eller positive aspekter af oplevelsen opstår og påvirker brugerens behandlings-

forløb.  

1.6 Specialets opbygning 
Efter denne introduktion, vil der i kapitel 2 uddybes undersøgelsens videnskabsteoretiske 

ståsted samt metodiske tilgang. Projektet benytter den pragmatiske tilgang til viden, der ser 

paradigmer og videnskabsteoretiske ontologier som redskaber vi kan ‘tænke med’. Til det 

benytter dette projekt sig både af den fænomenologiske teori og metodiske tilgang til inter-

views, samt den socialkonstruktionistiske tilgang til viden og teori. Den socialkonstruktioni-

stiske tilgang benyttes, da vi i dette projekt er interesseret i fænomener skabt gennem sproget, 

diskurser og relationer, og ikke ser fænomener som værende essenser - at det er indeni men-

nesker. Dette tager os videre til kapitel 3 hvor projektets teoretiske fundering udfoldes, heraf 

positioneringsteorien, hvori vi vil tilføje Bourdieus teori om at ‘spille spillet’. Foucaults 

(2004) magtbegreb samt teorier om psykiatri vil også blive præsenteret og dertil benyttes 

Guilfoyles (2001) teori om psy diskurser, som dækker over psykologiserede diskurser i sam-

fundet. I kapitel 4 præsenteres og analyseres opgavens empiri ved hjælp af ‘tematisk analy-

se’. Her præsenteres de tre fundne temaer 1) ‘Hvor blev mennesket af?’, 2) ‘Omsorg som en 

radikal metode’ samt 3) ‘At spille spillet’. I kapitel 5 vil der først præsenteres en videreudvik-

ling af de tre temaer i analysen, hvor ‘psykiatrien som en kultur’ bliver præsenteret. Endvide-

re diskuteres den anvendte teori og metode og afsluttes med forslag til yderligere forskning.  

Specialet slutter med en konklusion.  
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Kapitel 2: Metode 
I dette afsnit præsenteres vores videnskabsteoretiske ståsted, som tager udgangspunkt i prag-

matismen. Efterfølgende uddybes fænomenologien, som vi bruger i vores tilgang til inter-

views, dernæst poststrukturalismen, som vi bruger i forbindelse med vores teoretiske ståsted. 

Efter det videnskabsteoretiske afsæt, uddybes hvordan vi tilgår metode som i dette projekt er 

det kvalitative semistrukturerede livsverdensinterview. I forbindelse hermed præsenteres 

overvejelser omkring interviewet, dvs. interviewguide, overvejelser om e-mailinterview, vi-

deointerview og hvordan vi erhvervede informanter. Efterfølgende præsenteret den analytiske 

tilgang, som er tematisk analyse. Slutteligt uddybes de etiske overvejelser i forbindelse med 

projektet.  

 

2.1 Pragmatisme, poststrukturalisme og fænomenologi 
Dette speciale henter sit videnskabsteoretiske afsæt i filosofisk antropologi, dvs. et perspektiv 

på mennesker som fortolkende, udforskende og situerede (Brinkmann, 2012). Ifølge Brink-

mann (2012) er teorier fra psykologi, antropologi, filosofi og sociologi nyttige redskaber til at 

forstå livet, men må altid opfattes som redskaber fremfor spejle af verden. Dette perspektiv er 

særligt kendetegnende for pragmatismen, som den ses hos Dewey, som argumenterer for, at 

teorier i humaniora og samfundsvidenskaben er redskaber, der sætter os i stand til at mestre 

verden (Brinkmann, 2012). Mestring skal her forstås som en øget forståelse af verden, der gør 

os i stand til at handle. Pragmatismen hævder, at idéer ikke er ’derude’ og venter på at blive 

opdaget, men tværtimod er redskaber – som søm og hammer – der skabes for at mennesker 

kan mestre verden (Brinkmann, 2006). Dewey og pragmatismen sætter altså ”[…] teoretise-

ren på lige linje med alle andre praktiske aktiviteter” (Toulmin, 2001 if. Brinkmann, 2006, p. 

30). I det følgende vil pragmatismens grundantagelser blive beskrevet, ved at beskrive dets 

ontologiske ståsted. 

 

En af frontfigurerne i pragmatismen var filosof, pædagog og samfundskritiker, John Dewey 

(1859-1952). Ifølge Dewey bør vi ikke rense vores verdensbillede for værdier og mening for 

at udføre forskning, men tværtimod drive forskning med vores værdier, da videnskab altid må 

bedømmes ud fra bestemte værdier. Moral, mening, værdier osv. er, ifølge Dewey, dele af 
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vores naturlige verden, og er ikke mindre virkelige end f.eks. bjerge eller celler (Brinkmann, 

2006). Ifølge Dewey møder man derfor aldrig et fænomen med et jomfrueligt sind.  

Dewey opfattede videnskaberne som redskaber man kan benytte i hverdagen, og hvor de 

dermed netop får berettigelse, mening og værdi i stedet for distancerede, reduktive ”kolde” 

forklaringer (Brinkmann, 2006). Teorier er derfor redskaber, der får gyldighed hvis de viser 

sig at være behjælpelige ift. problemløsning. Forskningsprocessen lykkes, hvis en ubestemt 

situation transformeres til en mere bestemt situation, der kan føre os frem til yderligere for-

mer for menneskelig oplevelse (Brinkmann, 2012, p. 65, parafraseret). Hvordan vi i dette 

projekt vil benytte den pragmatiske tilgang til teorier og forskning, vil blive beskrevet i det 

følgende. 

 

Epistemologi er den disciplin, der spørger, hvad viden er, og hvordan den opnås. Dette er  

dog altid afhængigt af, hvordan man tilgår ontologi. Ontologi handler om hvordan den sociale 

verden er konstrueret samt hvordan vi erkender den (Brinkmann, 2012). Forskellige teoreti-

ske perspektiver såsom fænomenologien, diskursanalyse og mange andre, har besvaret dette 

spørgsmål på forskellige måder. Pragmatismen, skriver Brinkmann, har den fordel, at man 

ikke behøver at vælge én af disse. Pragmatikere vil gerne have, at vi opfatter ontologier som 

praktiske redskaber, man kan tænke med. Her skriver Brinkmann at det ville være lige så 

dumt at holde sig til en enkelt ontologi, som det ville være, at bede tømreren om kun at benyt-

te en sav i sit arbejde (Brinkmann, 2012, p. 56). Brinkmann er derfor fortaler for en pragma-

tisk pluralisme i ontologisk tænkning om den sociale verden. Denne giver mulighed for en 

kreativ syntese, og præsenterer ’den ontologiske trekant’ som afbilder tre aspekter af den so-

ciale verden, som belyses af tre forskellige traditioner. 

 



 17 

 

Den ontologiske trekant (Brinkmann, 2012, p. 57). 

  

I det første hjørne ses fænomenologien, som studerer menneskets oplevelse, dvs. hvordan 

verden fremtræder for mennesker. Dette gør fænomenologer ofte ved, at sætte common-

sense-baserede og videnskabelig forhåndsviden i parentes, for at nå frem til en fordomsfri 

beskrivelse af et fænomen (Langdridge, 2007). Den fænomenologiske tradition belyser såle-

des oplevelsesaspektet af den sociale verden. Den diskursive vinkel er kendetegnet ved at 

hævde, at teorier om den sociale verden og dens praksis, primært er konstitueret af sproget. 

Her synliggøres skjulte diskursive mekanismer. Centralt for diskurs vinklen er, at sproget ses 

som tids- og stedbundne fænomener der former og begrænser tanker og handlinger (Holm-

gren, 2010; Brinkmann, 2012). Den diskursive vinkel belyser sproglige og konstruerede 

aspekter af den sociale verden. I vores analyse går vi dog ikke ind i en direkte diskurs analy-

se, men bruger diskursvinklen med et teoretisk afsæt i poststrukturalismen. Det vil sige at vi 

kigger på den måde diskurser kan være medvirkende til hvordan vi opfatter verden. I trekan-

tens objektvinkel ser man på den rolle, som objekter og materielle ting spiller i konstruktio-

nen af den sociale verden. Man taler om en materiel social konstruktionisme, der anerkender 

at den sociale verden ikke blot er sprog og social interaktion, men også bygninger, veje, red-

skaber, infrastruktur osv. Det materielle muliggør bl.a. det, vi kalder menneskelig kultur. Ek-

sempelvis er trafik  kun muligt fordi der eksisterer veje, biler, tog osv. Disse ting er ikke blot 

midler, til at realisere intentioner (f.eks. om at komme fra a til b), men er mediatorer som 

former de intentioner, vi har (Brinkmann, 2012). 
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I kvalitativ forskning er udfordringen at finde analytiske metoder til at bevæge sig mellem 

trekantens forskellige vinkler – nogle symbolske, nogle oplevelsesmæssige og nogle materi-

elle. Hovedpointen med trekanten er, at det sociale består af alle disse ting: oplevelse, diskurs 

og objekter. De tre ontologier er ikke gensidigt udelukkende, men nærmere poler i den socia-

le verden (Brinkmann, 2012). Man kan sagtens undersøge en oplevelse, men ifølge pragmati-

kere, vil oplevelsen altid være formidlet af bl.a. relationer, diskurs, kultur, materielle ting etc., 

og kvalitativ forskning bør studere disse mediatorer. Dette udelukker dog ikke et fokus på 

oplevelse - ofte starter interessen for et felt gennem en oplevelse. I dette tilfælde en oplevelse 

af forvirring over hvordan det system, der skal hjælpe psykisk syge, kan have modsat effekt. 

Men dette er ikke nok ifølge den pragmatiske metode. Spørgsmål om hvilke forestillinger, 

begreber og symboler der eksisterer om psykisk sygdom bliver også relevante, samt hvilke 

materialer der findes. 

 

Vi vil i dette projekt inddele opbygningen efter ‘den ontologiske trekant’. Vi vil først præsen-

tere, hvordan vi vil bruge fænomenologien som redskab ift. interviews. Dernæst vil vi præ-

sentere det poststrukturalistiske paradigme, som er vores teoretiske fokus samt redskaber til 

at fortolke i analysen. Trekantens objektvinkel benyttes i diskussionen, hvor vi kigger på 

psykiatrien som en kultur, der opretholdes af flere forskellige faktorer, både materielle og 

sociale. Her præsenterer vi vores egen trekant. 

 

Fænomenologien og poststrukturalismen kan ses som to traditioner, der både er stærke mod-

sætninger, men samtidig nært beslægtede (Wæver, 2012). Dette kommer sig af at de deler et 

nøglebegreb, dvs. begrebet mening. Den store forskel på de to retninger er i høj grad hvordan 

de ser på det begreb de begge deler. Indenfor fænomenologien er mening noget der handler 

om subjekterne, hvor poststrukturalistisk tænkning ser mening som noget der bliver skabt 

imellem os (Wæver, 2012). 

Hvis man kigger på de eksistentielle fænomenologi, som er den skole vi tager udgangspunkt i 

(uddybes senere) har disse den lighed med poststrukturalismen, at de forholder sig kritisk til 

ideen om at man kan opnå 'sand' viden. De to retninger vil som sagt blive forklaret yderligere, 

der vil også blive uddybet på hvordan de hver især skal bruges i opgaven, med blik for deres 

forskellighed.   
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2.1.1 Trekantens første vinkel: Fænomenologi 
Vi er i dette projekt interesseret selve oplevelsen af at være patient i psykiatrien. Til det har vi 

brug for fænomenologien som redskab til vores interviews, hvilket tager os hen til en kort 

beskrivelse af fænomenologien. 

 
Der findes ikke kun en slags fænomenologi man bruger indenfor psykologien, derimod for-

skellige variationer med betoning på forskellige elementer. Fælles for dem alle er at fænome-

nologien har et fokus på menneskers oplevelse af verden; deres levede oplevelse, og hvordan 

fænomener præsenterer sig selv for mennesker (Langdridge, 2007). Den variation af fæno-

menologien, der er mest relevant for dette projekt er den eksistentielle fænomenologi. Den 

eksistentielle fænomenologi kom som reaktion på Husserls transcendentale fænomenologi, 

hvor han mente at man som forsker kunne stille sig udenfor den levede verden. Gennem re-

duktion og epoché fjerner man forudfattede tanker og ‘naturlige’ attituder, for derved at se 

ting som de rigtigt var (Langdridge, 2007). Epoché står for den proces hvorved forskeren 

tager afstand fra vedkommendes forudantagelser og forudindtagede ideer omkring den forsk-

ning vedkommende udfører (Langdridge, 2007). 

Dette var de eksistentielle fænomenologer uenige i, og argumenterede for at det aldrig kunne 

blive muligt at stille sig uden for sin levede oplevelse (Langdridge, 2007). Heidegger argu-

menterede for at vi aldrig kan adskilles helt fra den verden vi befinder os i, men at vi i stedet 

må se vores eksistens i en kulturel og historisk kontekst (Langdridge, 2007). Den eksistentiel-

le fænomenologi argumenterer dog for at man skal forsøge at opnå epoché, dog med op-

mærksomhed på at det aldrig ville kunne lade sig gøre helt (Langdridge, 2007). Blandt andet 

bør man forsøge at fjerne den ‘videnskabelig naturlige attitude’ der eksisterer i psykologien, 

og på den måde ikke antage at der findes en videnskabelig metode der kan finde frem til 

sandheden bag den menneskelige natur (Langdridge, 2007).         

  

Epoche kan bruges som et redskab, for at benytte den pragmatiske tilgang til metoder, til at 

skabe tvivl om det, der opfattes som naturligt eller ‘for givet’, i livet. Konkret vil vi bruge 

epoché til at tilgå vores interview og vores informanter forholdsvist åbent. Vi kan ikke fjerne 

vores forudantagelser, dog kan vi forsøge at blive bevidst om dem for derved at ‘parkere 

dem’ ved epoché.  
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2.1.2 Trekantens anden vinkel: Poststrukturalisme og Diskurs 
Da vi nu har præsenteret fænomenologi, som er en af hjørnerne af trekanten, vil vi gå videre 

til poststrukturalisme og diskurser, der bruges til at undersøge antagelser om psykiatri, for-

holdet mellem professionel og patient samt magtrelationer.  

 
Poststrukturalismen kommer fra strukturalismen, der blev udviklet i det tidlige 20. århundre-

de (Inglis & Thorpe, 2012). Poststrukturalismen gjorde sig i sin udvikling fri, af noget af den 

kritik dens forgænger strukturalismen mødte. Hvor strukturalismen havde et stort fokus på 

strukturer, mønstre, og en optagethed af at være videnskabelig i dens analyse, flyttede post-

strukturalismen sig over mod et fokus på instabiliteten i meninger, og subjektivitetens kom-

plekse natur (Inglis & Thorpe, 2012). Ifølge den poststrukturalistiske tilgang, findes der 

hverken generelle sandheder eller lovmæssigheder, som kan ‘findes’, men kun lokale sand-

heder, strukturer eller mønstre, der altid er i bevægelse, og som kan forandres (Holmgren, 

2010). Mening er aldrig stabil ifølge poststrukturalismen, og alle fænomener er kontingente, 

dermed altid underlagt til forandring (Holmgren, 2010).  

Foucault var en af de store tænkere inden for strukturalismen og sidenhen, indenfor poststruk-

turalismen (Inglis & Thorpe, 2012). Som andre poststrukturalister havde Foucault  fokus på 

det han så som de vigtigste myter i det moderne samfund. Dette var eksempelvis videnskab, 

og dens påstand om objektivitet, men også tanken om det menneskelige subjekt, som et sam-

let rationelt fænomen. Foucaults arbejde, både det tidlige og det senere, var i høj grad fokuse-

ret på at behandle og angribe disse fænomener (Inglis, & Thorpe, 2012). Foucault undersøgte 

fx subjektet, og demonstrerede og afslørede denne, som en kategori der er opstået historisk 

(Wæver, 2013). Det er dermed ikke et begreb der henviser til noget konkret der eksisterer ude 

i verden, men et begreb der indgår i et system af andre begreber, og får betydning for ud-

formningen af den sociale verden (Wæver, 2013). Grunden til at disse myter skulle udfordres, 

var at Foucault så dem som værende med til at opretholde den sociale orden (Inglis & Thor-

pe, 2012).  

En af Foucaults nøglebegreber er diskurs (Wæver, 2013). En diskurs er med til at skabe det 

den selv undersøger. Det vil for eksempel sige at når videnskaben forsøger at undersøge no-

get som den tager for at være virkelig, så ender den med at skabe den selv. For eksempel, når 

psykiatrisk videnskab har forsøgt at undersøge psykiatriske patienter, som en gruppe af men-

nesker der eksisterer naturligt, så ender de med selv at opfinde denne kategori af mennesker 

(Inglis & Thorpe, 2012). De mennesker der bliver underlagt en bestemt diskurs ender med at 

identificere sig med denne, og tro på diskursens definition af hvem de er (Inglis & Thorpe, 
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2012). Diskurser som eksempelvis psykiatrisk patient, afspejler dermed ikke en naturlig kate-

gori af mennesker, men i stedet bliver kategorien skabt af diskurserne, og mennesker ender 

således med at definere sig med dem, og dermed vedligeholde dem. Det er også vigtigt at 

huske, at hvad vi definerer som et normativt individ, i høj grad er defineret ud fra hvad vi 

definerer som et afvigende individ (Inglis & Thorpe, 2012).     

 

At tale om at videnskaben skal leve op til nogle bestemte krav, for at kunne kvalificere sig til 

at være videnskab, er ikke en så relevant diskussion indenfor poststrukturalismen (Wæver 

2013). Dette både i kraft af at den objektive videnskab ikke findes, men også i kraft af post-

strukturalismens interesse i at se på hvordan sandheden i en undersøgelse, kun er blevet til i 

kraft af begrebsmæssige og politiske operationer, som undersøgelsen selv er blind for (Wæ-

ver, 2013). Poststrukturalisme kigger på videnskaben som enhver anden meningsproduktion, 

og som enhver anden meningsproduktion kan videnskaben komme til at gå  i vante, fastlagt 

spor, der indfanger i bestemte konstruktioner, af hvad der er vigtigt, videnskabeligt og virke-

ligt (Wæver, 2013). Det bliver dermed også relevant at se på hvilken viden, der bliver ude-

lukket fra videnskaben. Poststrukturalisme bliver således relevant i dette projekt, da den kan 

assistere til at kaste lys på en viden der ikke kommer fra forskere eller videnskabsmænd, men 

den der kommer fra patienter.    

 

Med det videnskabsteoretiske afsæt, som tager udgangspunkt i pragmatismen, samt den onto-

logiske trekant, tager det os videre til projektets metodiske ståsted. I dette speciale tages der 

afsæt i den kvalitative metode, som redegøres nedenfor.  

2.2 Det kvalitative studie 
Forskning der handler om livets hvordan er ofte kendetegnende for den kvalitative metode 

(Brinkmann, 2012). Nøgleordene i kvalitativ forskning er situeret (hvordan er forskeren (og 

informanten) placeret i en historisk og kulturel kontekst, der præger analysen), fortolkende 

(analysen fortolkes, bl.a. med teorier som et af flere redskaber), materiel (forskning præges af 

økonomiske og institutionelle faktorer som har indflydelse på forskningen) og transformerer 

(kvalitativ forskning efterlader aldrig verden, som den var) (Brinkmann, 2012, p. 37, parafra-

seret). En mere specifik præmis for kvalitativ forskning, er, at mennesker er agerende perso-

ner i den sociale verden, og dermed ikke reagerer kausalt (Harré, 2004, if. Brinkmann, 2012). 

Derfor undersøger kvalitativ forskning det som gøres, da mennesker ikke reagerer kausalt 
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men har motiver, intentioner og er handlende (Brinkmann, 2012).  Fokus er ikke på at forud-

sige (som i kvantitativ forskning), men snarere at forstå hvordan mennesker lever deres liv og 

forstå, hvad de gør (Brinkmann, 2012).  

Kvalitativ metode er at foretrække i dette projekt, da der ønskes en forståelse af hvordan det 

opleves at være patient i psykiatrien - heraf et fokus på deres fortællinger og fortolkninger.  

 
Brinkmann og Kvale (2015) bruger en metafor om en minearbejder og en rejsende til at for-

klare to forskellige idealtyper af interview viden. Disse idealtyper er viden som givet, hvor 

metaforen om minearbejderen bruges som forklaring, og viden som konstrueret, hvor metafo-

ren om den rejsende bruges. 

Ser man interview-viden som givet, gælder det for intervieweren (minearbejderen), at finde 

frem til de klumper af viden, som informanten/interview-personen besidder. Kvale og 

Brinkmann (2015) beskriver at disse data enten kan forstås som objektive virkelige data om 

et givent fænomen, eller subjektive autentiske betydninger for informan-

ten/interviewpersonen. Den givne viden kan transskriberes uden at den ændrer form eller be-

tydning, og forskeren kan så udvinde de objektive kendsgerninger, eller de essentielle betyd-

ninger derfra (Kvale & Brinkmann, 2015). Ser man til gengæld viden som konstrueret, er der 

ikke nogen klumper at grave efter, men i stedet er viden noget der skabes med andre. Den 

rejsende befinder sig i et fjernt land, og finder enten rundt med kort, eller udforsker landet 

som et ukendt territorium. Dette kan sammenlignes med intervieweren, der går til et felt uden 

viden om det, eller en overordnet skitsering af feltet (et kort) (Kvale & Brinkmann, 2015). De 

svar indbyggerne i landet giver på den rejsendes spørgsmål, og de historier de fortæller om 

deres levede verden, forbliver ikke konstante som ved minearbejderen, men i stedet udvikles 

deres meningsmuligheder gennem den rejsendes fortolkninger af de historier hun tager med 

hjem (Kvale & Brinkmann, 2015). I denne form for interviewviden, er analyse og interview 

mindre adskilt, men svæver i stedet sammen i videnskonstruktionen (Kvale & Brinkmann, 

2015).    

Nogle traditioner for dataindsamling kan rumme begge disse metaforer, mens andre med rette 

kun kan tilskrive sig en (Kvale & Brinkmann, 2015). Da dette projekt har en pragmatisk til-

gang, befinder det sig et sted imellem minearbejderen og den rejsende. Brugen af et fænome-

nologisk og et poststrukturalistisk aspekt repræsenterer hver sin idealtype af viden: den fæ-

nomenologiske ligger mere mod det givne, og poststrukturalismen mere mod det konstruere-

de. Der kan argumenteres for, at tilgangen til interviewet både er præget af at vi bevæger os 
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med en vis åbenhed ind i en fremmed verden, og taler med de mennesker der befinder sig der, 

men at vi også fortolker deres viden og erfaringer for at kunne komme ud af det sammenbrud 

vi har i forståelsen af psykiatrien. Dette tager os videre til at beskrive, hvad der menes med 

den sammenbrudsdrevet forsker. 

2.3 Sammenbruds-drevet forskning 
Mange kvalitative forskere taler ofte om data og kodning ift. deres empiri. Ifølge Brinkmann 

(2014) kan det være problematisk, at vi opfatter data som noget der er givet - en samling af 

data hvorfra vi kan ‘indhente’ viden. Ifølge Dewey, er data altid  produceret, konstrueret og 

taget. Det ville derfor give mere mening at tale om creata i stedet for data (Brinkmann, 2012; 

Brinkmann 2014).  

Ofte vælger kvalitative forskere at forholde sig enten induktive eller deduktive til data. Den 

induktive model er data-drevet, dvs. en opadgående proces, hvor dataen fører frem til en teo-

ri. Metaforen for denne metode er ‘indsamling’ - man indsamler dataen via kodning, hvilket 

fører frem til en mere generel teori. Kritikken her går på, at induktive analyser har en tendens 

til at undergrave teorier (Brinkmann, 2014). På den anden side er den deduktive model, som 

er teori-drevet, hvor teorien rammesætter dataen - man kan sige at man kigger på dataen med 

bestemte ‘briller’, hvilket giver mulighed for at se noget på en bestemt måde, eksempelvis 

indenfor et paradigme, en teori etc. Metaforen her er ‘rammesætning’ (framework) (Brink-

mann, 2014).  

Et alternativ til den induktive ‘indsamler’ og de deduktive ‘briller’ er den abduktive ‘hånd-

værker’ som hverken er teori- eller data-drevet men sammenbruds-drevet (Brinkmann, 2014). 

Sammenbrudsdrevet forskning har en pragmatisk tilgang til viden, som er meningssøgende 

ift. det vi oplever i vores liv (Wegener & Aakjær, 2016). Et sammenbrud sker, når der er 

uoverensstemmelse mellem vores aktuelle forståelse og det vi oplever. Sammenbruds-drevet 

forskning sker derfor i en frem-og-tilbage bevægelse mellem sammenbruddet og forsøget på 

at forstå oplevelsen (dvs. det meningssøgende) (Wegener & Aakjær, 2016). 

Når sammenbruddet opstår naturligt, dvs. forskeren har et reelt sammenbrud i forståelsen af 

et fænomen, er der god chance for at udføre kvalitativ forskning med kulturel betydning, da 

det ofte er der “[...] private problemer møder almene bekymringer” (Brinkmann, 2012, p. 71).  

Sammenbrud indtræffer ofte i situationer hvor man som forsker undrer sig, bliver overrasket 

og forvirret. Her spørger man ’hvordan er det muligt?’, og er interesseret i hvilke diskurser, 

teorier om selvet og subjektiveringer der er på spil (Brinkmann, 2014). Brinkmann (2014) 
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kalder data i en abduktiv forståelse for ”snuble-data”, dvs. data man snubler over af forargel-

se og/eller sammenbrud af forståelse. 

 

Hvordan vurderer man så om sammenbruddet (sammenbruddene) reelt skaber ny og vigtig 

viden? “The aim is not the truth, the aim is to be able to act again” som Wegener & Aakjær 

skriver (2016, p. 77), dvs. at komme ud ‘på den anden side’ af sammenbruddet med en (fore-

løbig) løsning. James Pierce, en anden væsentlig figur indenfor pragmatismen, hævdede at 

ideers og tankers betydning bedømmes ud af deres effekter, eller de handlinger som de ska-

ber. Teorier og forskning vurderes dermed ud fra hvad det gør (Brinkmann, 2006). Den 

pragmatiske metode, ifølge Pierce, er dermed at fortolke enhver teori eller idé ved at se på 

dens praktiske konsekvens. Sandhed opfattes indenfor pragmatisme som det der virker.  

 
Ift. dette speciale, vurderes denne undersøgelse i forhold til hvad den kan bidrage med af for-

ståelse af udfordringerne og oplevelserne som informanterne beskriver. Dette uddybes yder-

ligere i diskussionen.  

I det næste præsenteres det semistrukturerede interview, som bruges til at få et indblik i de 

førnævnte udfordringer og oplevelser hos vores informanter.  

2.4 Det semistrukturerede interview 
Det semistrukturede livsverdensinterview er kendetegnet ved det planlagte, men dog fleksible 

interview (Brinkmann, 2012). Formålet med denne form for interview er at indhente beskri-

velser af interviewpersonens levede verden, med henblik på at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener (Kvale & Brinkmann, 2015). Det er hverken en åben hverdagssamtale 

eller et lukket spørgeskema, men udføres i overensstemmelse med en interviewguide (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Ifølge den fænomenologiske tilgang, danner de kvalitative undersøgel-

ser af subjekternes oplevelser, grundlag for de mere abstrakte videnskabelige teorier om den 

sociale verden (Kvale & Brinkmann, 2015). Det kan argumenteres at det kvalitative interview 

er en forskningsmetode, der giver privilegeret adgang til menneskers grundlæggende oplevel-

se af verden, hvorfra man kan forsøge at komme til en forståelse af den mere generelle ver-

den (Kvale & Brinkmann, 2015). Sagt på en anden måde, kan det argumenteres, at interview-

eren på grundlag af beskrivelser af specifikke situationer og hændelser, vil kunne nå frem til 

betydninger på et mere generelt niveau (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Rent praktisk forsøger et kvalitativt forskningsinterview at dække både et faktuelt plan og et 

meningsplan, og dermed lyttes der både til de eksplicitte beskrivelser men også det implicitte 



 25 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Således må intervieweren forholde sig åben overfor nye og 

uventede fænomener og elementer i interviewet, og indtage en form for bevidst naivitet i for-

hold til interviewpersonens udsagn. Denne form for bevidst naivitet kræver også at inter-

vieweren er kritisk overfor egne forudsætninger og hypoteser under interviewet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Det kan argumenteres at fænomenologiens epoché her bliver relevant, da 

det handler om at prøve at fjerne forudindtagede holdninger og tanker til interviewet.  

Interviewet fokuserer på problemfeltet ved at stille åbne spørgsmål, og det er så op til inter-

viewpersonen at få de dimensioner, som han eller hun mener er vigtige frem, indenfor under-

søgelsesteamet. Det er interviewerens opgave at lede interviewet igennem forskellige temaer 

men ikke til specifikke meninger om dette tema (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Som nævnt tager det semistrukturerede livsverdensinterview udgangspunkt i en interview-

guide, som skal assistere intervieweren i at lede interviewet gennem de forskellige temaer, 

der er relevante for undersøgelsen. Denne interviewguide vil blive præsenteret nedenfor.   

2.5 Interviewguide 
Interviewguiden blev udviklet før det første interview, og bærer præg af nogle af de elemen-

ter der er blevet præsenteret tidligere. Den fænomenologiske tilgang kan bl.a. ses i at vi for-

søgte at lade informanterne fortælle og bestemme hvad der skulle snakkes om - det var dem 

med mest erfaring med psykiatrien, og derfor forsøgte vi at se om dem som eksperterne. Der-

for er der ikke mange spørgsmål i interviewguiden, og en del af spørgsmålene er konstrueret 

med henblik på, at opfordre vores informanter til at fortælle, hvad der for dem er vigtigt ved 

fænomenet, eksempelvis “Hvad tror du psykiatrien ikke ved som det ville være godt at de 

vidste?”. Vores spørgsmål bærer også præg af at være lavet ud fra nogle af de sammenbrud 

vi har haft i forståelsen. I vores individuelle erfaring med psykiatrien er vi stødt på nogle ting, 

der har skabt et sammenbrud i vores forståelse, dette har også formet hvilke spørgsmål vi 

gerne ville stille. Eksempelvis kan spørgsmålet: “Har du haft nogle dårlige oplevelser i psy-

kiatrien? Kan du komme med et eksempel?” ses som et spørgsmål der er skabt ud af det 

sammenbrud, af at patienter kan have dårlige oplevelser indenfor den institution der skal 

hjælpe dem. 
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Langt fra alle spørgsmål i interviewguiden blev stillet, da vi ønskede at lade informanterne 

styre så meget som muligt, men de temaer som spørgsmålene repræsenterede blev berørt 

gennem samtalernes udvikling.  

De tre interviews foregik på to forskellige måder: en over email og to via. online interview. 

De to forskellige tilgange samt fordele, ulemper og forskelligheder uddybes i det næste.   

2.6 Online video-interview 
Grundet covid-19 udbruddet i Danmark, blev det ikke muligt at afholde interviews som det 

oprindeligt var planlagt. Nedlukning af en del offentlige institutioner, heriblandt universitet, 

medførte at det ikke længere kunne lade sig gøre, at mødes med vores informanter. For stadig 

at kunne foretage vores interviews, søgte vi at gøre dette online, ved hjælp af video-samtale. 

Dette havde vi en del betænkeligheder med, da interviewets styrke og fordele ofte ligger i den 

personlige kontakt og kropslige tilstedeværelse, der oprettes når man mødes ansigt til ansigt 

(Flick, 2018). Derudover er der også en adgang til ikke sproglig information, i form af krops-

sproget og ansigtsudtryk, der oprettes når man mødes fysisk med den person der skal inter-

viewes (Brinkmann, 2015). Spørgsmålet blev i hvor høj grad dette kunne genskabes gennem 

et online medie.  

Ulemperne ved et online eller computerstøttet interview, er at det potentielt kan være svært at 

simulere det ‘virkelige’ interview i en online setting (Flick, 2018). I vores situation kunne 

noget af dette kommes i møde, ved det faktum at vi havde mulighed for at se vores informan-

ter, og at de havde mulighed for at se os. Det var dermed stadig muligt for begge parter at 

aflæse den andens kropssprog og ansigtsudtryk, potentielt ikke i helt samme grad som hvis 

interviewet havde foregået ansigt til ansigt, men i langt højere grad end hvis der kun havde 

været adgang til lyd. En anden ulempe ved et computerstøttet interview, er, at det er af-

hængigt af at interviewpersonen er villig og i stand til at bruge den computerbaserede kom-

munikationsform (Flick, 2018). Dette var dog ikke problematisk i dette speciales tilfælde da 

det var en forholdsvis ung målgruppe, allerede godt bekendt med teknologien, der faciliterer 

videosamtaler. Der var ingen problemer med at oprette kontakt eller foretage interviewet rent 

praktisk, og vores informanter havde heller ingen indsigelser imod online mediet. Det kan 

også argumenteres, at denne form for kommunikation på dette tidspunkt i Danmark, var den 

nye norm. Dermed var de fleste mennesker tvunget til at gøre sig bekendte med denne online 

form at mødes, og det kan argumenteres at denne form for kommunikation dermed blev nor-

maliseret, og en del af hverdagen for de fleste mennesker, på dette tidspunkt i Danmark. 
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Det største problem der opstod i forbindelse med video-interviewene, var lydkvaliteten. Den-

ne blev påvirket i tilfælde hvor flere personer talte på samme tid, da mikrofonen for den ene 

part ville blive dæmpet til fordel for den anden. Dette gjorde det til tider svært at høre hvad 

der blev sagt under transkriberingsprocessen, men da interviewene generelt var præget af at 

informanterne talte længst og mest, var det ikke noget der gik ud over sammenhængen i ud-

lægningerne fra deres side.      

2.7 E-mail interview 
En af informanterne, som i dette projekt kaldes ‘Irene’, ønskede at foretage interviewet via. 

mail, hvilket vi imødekom. Begrundelsen for email interviewet var, at hun, i den periode in-

terviewet skulle foretages, led af en del angst, og derfor havde lettere ved at beskrive hendes 

oplevelser på skrift. Hun skrev til os, at hun ofte skrev med hendes psykolog og var dermed 

fortrolig med denne praksis. Det er her væsentligt at overveje hvilke forskelle der ligger i at 

foretage email interview fremfor ansigt-til-ansigt interviews, på samme måde som ved vores 

online interview. Når interviewet foregår via email, kan man ikke se kropslig udtrykkelse i 

form af tonefald, ansigtsudtryk og hvordan man ‘oplever’ interviewpersonen (James & Bu-

sher, 2007). Skriftlig praksis mindsker yderligere refleksioner, der ikke er på forhånd vel-

overvejede. Mails foregår gennem et filter hvor man risikerer at miste potentielt værdifulde 

udsagn og umiddelbare refleksioner. Dog har email interviews på den anden side netop den 

fordel, at man kan bruge mere tid på at tænke over sine svar, udtrykke sig mere præcist samt 

at man har mere tid til at tænke over og formulere eksempler fra fortiden.  

Email interviewet foregik på den måde, at vi sendte Irene fire spørgsmål til at starte med, og 

derefter afventede hendes svar, for at kunne stille uddybende spørgsmål. Det var vigtigt for 

os, at følge retningen i hendes beskrivelser, dvs. gå med på hendes beskrivelser og spørge 

mere ind til dem. Tanken bag dette var, at gøre email interviewet mere autentisk, og lade Ire-

ne få ‘ejerskab’ over ‘samtalen’ (James & Busher, 2007). På samme måde som i de to semi-

strukturerede interviews, forholdt vi os til det fastsatte i interviewguiden, samt det fleksible i, 

at lade hendes beskrivelser tage uforudsete drejninger. Endvidere tog email-korrespendancen 

form af en frem-og-tilbage proces, som blev til i alt tre ‘svar-mail’. I bilag 4 (transskription af 

email interview med Irene) ses det fulde overblik over email-korrespondancen. Spørgsmålene 

i email-interviewet blev i kraft af mediet formet anderledes end i video interviewene. Aner-

kendende kropssprog, der bliver brugt i almindelige interviews prøvede vi at gengive skrift-

ligt, hvilket betød at vi skriftligt måtte fortælle Irene når noget hun skrev rystede eller berørte 
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os. Dette betød dog, at formuleringerne i vores mails til Irene samt spørgsmål blev lange, for 

at styrke alliancen og trygheden i korrespondancen.  

 

Da vi nu har udlagt hvorledes vi ville foretage vores interviews, og redegjort for nogle af de 

udfordringer og refleksioner vi havde deromkring, bliver det også relevant at redegøre for 

hvordan vi fandt Irene, Rose og Sofie. Det bringer os videre til hvordan vi kom i kontakt med 

og erhvervede informanterne. 

2.8 Erhvervelse af informanter 
Som det første blev der taget kontakt til den daglige leder på et psykiatrisk ambulatorium, 

som godkendte vores ønske om at interviewe nogle af de patienter, der færdedes på ambula-

toriet. Kontakten til vores informanter blev oprettet gennem en psykolog, der arbejdede i 

psykiatrien. Vi mødtes med psykologen i psykiatrien, hvor vi fortalte ham om vores projekt 

og aftalte, at han ville kontakte nogle af hans klienter, som han mente kunne være interesse-

rede i at deltage i specialet. Det var også nødvendigt, at de klienter han kontaktede, havde 

overskud ift. deres livssituation, til at kunne deltage i et interview.  

Vi formulerede et brev til de mulige deltagere, der beskrev specialets emne, fokus, oplysnin-

ger om os samt kontaktinformationer, som psykologen sendte til de udvalgte (Bilag 4). Vores 

henvendelse blev besvaret af to af i alt tre mulige informanter. Informanterne Rose og Irene, 

besvarede vores henvendelse, mens en tredje ikke besvarede. Disse to informanter var også 

løst bekendte med Thea Müller, i kraft af hendes praktikophold i psykiatrien. I denne forbin-

delse er det væsentligt at overveje, hvordan det påvirker undersøgelsen, når forsker og infor-

mant kender hinanden på forhånd. I dette tilfælde, kan man argumentere for, at en smule tillid 

var opbygget på forhånd, hvilket gjorde, at informanterne eventuelt havde mod på at deltage i 

projektet. Relationen mellem Thea M. og Irene, var begrænset - de havde aldrig mødtes fy-

sisk og Thea M. havde blot læst dele af en brevkorrespondance mellem Irene og en psykolog, 

med Irenes samtykke. Relationen til Rose var også begrænset, da Thea M. blot havde obser-

veret til nogle terapisamtaler i psykiatrien. Vi tydeliggjorde i brevet til informanterne,  at 

Thea M. havde været praktikant, for at sikre at de samtykkede til at deltage i et projekt, hvor 

de potentielt havde kendskab til den ene af os.  

Til sidst skal det siges, at psykologen havde løbende kontakt med deltagerne, og det blev af-

talt at han ville være tilstedeværende, hvis der opstod problemstillinger grundet deltagelse i 

specialet.  



 29 

 

Kontakten til Sofie blev oprettet på anden vis, end ved de to andre informanter. Sofie blev 

introduceret til Thea M. gennem hendes arbejde som studentermedhjælper i psykiatrien. Sofie 

befandt sig i ambulatoriet i forbindelse med hendes selvstændige job som foredragsholder 

(nærmere information i analysen). Sofie udtrykte interesse for at deltage, da hun blev præsen-

teret for specialeemnet, og blev kontaktet gennem hendes virksomheds facebookside. Inter-

viewet med Sofie var tiltænkt som pilotinterview, men kort efter interviewet, blev hele Dan-

mark lukket ned grundet corona. Derfor havde vi problemer med at få deltagere, og valgte 

derfor at inkludere interviewet med Sofie i vores projekt. 

 

Med de metodiske og praktiske foranstaltninger på plads, bliver det relevant at redegøre for 

hvordan vi tilgår data. Dette tager os videre til en beskrivelse af vores analytiske tilgang.  

2.9 Projektets analytiske tilgang 
Projektets analytiske tilgang er tematisk analyse, som den beskrives af Braun og Clarke 

(2006). I dette afsnit præsenteres først den tematiske analyse og hvordan man forstår ‘data’ 

samt forskerens påvirkning. Denne tilgang indeholder konkrete redskaber og deler analyse-

processen op i seks faser, som præsenteres efterfølgende. For at opnå videnskabelig gennem-

sigtighed, beskrives der i hver fase, hvordan gennemarbejdelsen af interviewene blev foreta-

get. I hver fase inddrages enkelte eksempler fra analysearbejdet. 

2.9.1 Tematisk analyse 
Braun og Clarke (2006) opstiller de mange kvalitative metoder som et kontinuum, hvor den 

ene ende består af metoder, som stammer fra en teoretisk epistemologisk position, såsom 

diskursanalyse, narrativ analyse og grounded theory. Disse metoder er alle teoretisk funderet. 

I den anden ende ser man de metoder, der er mere uafhængige af teoretisk og epistemologisk 

ståsted, og derfor kan benyttes på tværs af teoretiske tilgange (Braun & Clark, 2006). Tema-

tisk analyse placerer sig i sidstnævnte, da det er en mere uafhængig metode, og derfor synes 

relevant ift. nærværende projekt, hvis videnskabsteoretiske ståsted samt teori, inddrager flere 

forskellige traditioner.  

 

Ofte hører man i kvalitative analyser, at bestemte temaer ’træder frem’ i dataen samt at analy-

ser eksisterer fordi man ’opdager’ temaer i f.eks. interviews (Braun & Clarke, 2006). Det kan 
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give en forestilling om, at hvis man kigger længe nok på sin data, vil temaer træde frem. At 

temaer ’træder frem’ og ’opdages’ er dog en passiv fremstilling af analyseprocessen, hvor 

man glemmer den aktive rolle som forskeren altid er i processen, hvor hun identificerer møn-

stre, temaer, udvælger bestemte steder og fravælger andet, hvilket altid er styret af interesse 

(Clarke & Braun, 2006; Brinkmann, 2014). Derfor, som Braun og Clarke (2006) argumente-

rer for, handler kvalitative studier ikke blot om at ’give stemme’ til informanter, da man altid 

går efter noget bestemt som redigeres i processen, hvor man skaber viden og argumenter. Det 

er derfor vigtigt, ifølge Braun og Clarke, at det teoretiske fundament og metoder stemmer 

overens med det som forskeren vil vide mere om, og at anerkende det netop som valg (Braun 

& Clarke, 2006).  

  

Hvad tæller som et tema? Temaet indfanger noget væsentligt ift. problemformfeltet og præ-

senterer en form for mønster i data-sættet. Et mønster kunne f.eks. være, at flere informanter 

udtrykker noget af det samme. Dog er mængden af samme udtryk ikke nødvendigvis et ud-

tryk for et væsentligt tema (Braun & Clarke, 2006). Et tema behøver ikke at blive til fordi det 

fylder meget, eller nævnes af flere. Et tema kan optage meget plads i et interview, og lidt eller 

ingenting i et andet. Vigtigheden af et tema kan være afhængig af, om det indfanger noget 

væsentligt ift. problemfeltet (Braun & Clarke, 2006). Fleksibiliteten i tematisk analyse gør, at 

man kan selv må afgøre hvordan man udvælger sine temaer. Det vigtige er, at man har en 

form for konsistens ift. hvordan man udvælger i sin analyse (Braun & Clarke, 2006).  

Overført på dette speciale, anerkender vi vores egen påvirkning i analysen. Vi har dog for-

søgt, som beskrevet tidligere, at være åbne overfor det informanterne ville præsentere både 

inden og i interviewene. Efterfølgende har der været temaer, vi særligt har fremført. De vil 

blive præsenteret i analysen. 

  

Principielt starter analysen allerede når projektet går i gang. Her begynder man allerede at 

tænke over hvad der er væsentligt ift. problemfeltet. Analyseprocessen starter dermed når 

forskeren begynder at lægge mærke til noget bestemt, det kan være mønstre og mening i da-

taen (Braun & Clarke, 2006). Braun & Clarke (2006) har dog beskrevet seks faser som ne-

denfor vil blive gennemgået og dertil sammenkoblet med projektets analysearbejde. 

  

Fase 1 

Første fase handler om at blive fortrolig med sin data. Udover at transskribere, som er det 

første led i at sætte sig ind i dataen, er gentagne gennemlæsninger af det transskriberede ma-
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teriale i fokus i denne begyndende fase. Det er også her man begynder at skrive ned, eller 

lave en liste over det som er særligt interessant, eller det man ’snubler’ over i dataen, for at 

referere til den sammenbrudsorienteret analyse nævnt tidligere. For eksempel siger Rose i 

interviewet: “når du kommer ind som patient, for en udredelse for eksempel, eller bare for øh 

terapi, så bliver du målt og vejet og undersøgt, og vendt som denne her ’Uh spændende spe-

cimen’, rigtig rigtig hurtigt, i stedet for bare at blive mødt som et menneske”. Her blev ‘målt 

og vejet’ og ‘ikke at blive mødt som et menneske’ skrevet ned i margin. 

 

Fase 2 

I denne fase begynder man at kode dataen, dvs. identificere deskriptive og skjulte betydnin-

ger. Typisk bevæger en analyse sig i to lag, hvor det øverste er deskriptivt og semantisk, 

hvilket beskriver det eksplicitte og sagte i dataen, mens man undlader at gå ‘bagom’ det sag-

te. I det andet lag går man typisk fortolkende til værks ift. det sagte og søger skjulte betyd-

ninger, underliggende ideer, antagelser og ideologier, som former det semantiske lag (Braun 

& Clarke, 2006). For eksempel siger Rose: “vi [psykiatrien, red.] giver ikke det hvide snit til 

folk, men stadigvæk altså, der er nogle enormt, ja autoritære ting i det, og derfor, hvis du 

kommer med kritik, så kan det godt blive slået ned på” (433-436). I margin blev det semanti-

ske lag noteret ‘psykiatrien som et autoritært sted’, mens det fortolkende lag blev noteret som 

‘psykiatrien som en gammel autoritær kultur, der hænger ved’. 

  

Fase 3 

Fase tre starter når alt data er kodet og man har en lang liste med identificerede betydnings-

fulde og relevante betragtninger, kaldet koder (eng: codes). Koderne sorteres og samles i po-

tentielle temaer, ift. dem man overvejer kunne hænge sammen. Her begynder man derudover 

at overveje temaer samt sub-temaer, som går ‘under’ de overordnede temaer (Braun & Clar-

ke, 2006). Her skrev vi de identificerede betragtninger og koder ned på sedler, som vi lagde 

ud på et bord. Herefter begyndte vi at samle dem som passede sammen i bunker, samt kon-

struerede et digitalt mindmap, baseret på disse bunker. For interesse, se bilag 3, hvor der er 

billeder af analyseprocessen. For eksempel siger Irene i interviewet: “Jeg ville ønske, psyki-

atrien hørte bedre efter og var bedre til at se mennesket bag problemstillingen.” hvilket, 

blandt mange andre lignende udtalelser fra informanterne, blev til temaet ‘Diagnosen før 

mennesket’. Temaet ‘profession før mennesket’, blev i denne proces lagt sammen med ‘Di-

agnosen før mennesket’, hvilket dannede temaet ‘Hvor blev mennesket af?’. 
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Fase 4 

I denne fase er forskellige temaer begyndt at tage form. Fokus i denne fase er dermed at til-

passe og finpudse temaerne, ved enten at lægge nogle sammen, og slette andre (Braun & 

Clarke, 2006). Denne fase består af to niveauer ift. at bedømme de temaer man er nået frem 

til. I første niveau bedømmer man kodningen/udsnit af dataen indenfor hvert tema, for at se 

om der er intern sammenhæng i temaerne. Hvis der ikke er sammenhæng, overvejes om data-

en i temaet ikke stemmer overens og om det i så fald skal ekskluderes fra analysen, eller om 

der skal laves et nyt tema, som passer bedre. Andet niveau involverer samme proces, men her 

ift. hele datasættet. Her vurderer man validiteten af hver enkelt tema, dvs. om temaerne re-

præsenterer datasættet.  

  

Fase 5 

Denne fase begynder når der er et fyldestgørende tematisk kort, dvs. alle temaer er identifice-

ret. I denne fase navngiver man temaerne ift. hvad de handler om og beskriver aspekter af 

hvert enkelt tema (Braun & Clarke, 2006). Her kom vi frem til temaerne ‘Hvor blev menne-

sket af?’, ‘Omsorg som en radikal metode’ og ‘At spille spillet’. 

  

Fase 6 

I denne fase er alle temaer kortlagt og klar – nu skal der skrives en analyse. Det er vigtigt at 

underbygge hvert enkelt tema med udsnit fra dataen. Derfor har vi bygget analysen op såle-

des, at der ud fra hvert tema medfølger et citat i overskriften, eksempelvis ‘At spille spillet: 

“Jeg lod i flere år som om jeg tog noget bestemt medicin for ikke at blive stemplet som en, der 

ikke ville samarbejde” (Irene, 817-819). Derudover er der løbende citater fra interviewene 

gennem hele analysen.  

Dog er det er vigtigt at analysen ikke blot er deskriptiv men rækker udover det sagte og gene-

rer argumenter ift. problemfeltet (Braun & Clarke, 2006). Det er her analysen udvides fra et 

deskriptiv til fortolkende niveau (Braun & Clarke, 2006). Dette gøres løbende i analyseafsnit-

tet, hvor vi kigger på dataen med afsæt i projektets teoretiske fundering. Denne fase, vil vi 

argumenterer for, er også en del af diskussionen, da vi her vil hæve analysen endnu højere op, 

og argumentere for at der er en bestemt form for kultur i psykiatrien, som gør, at den er svær 

at ændre. Dette argument uddybes i diskussionen. 
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2.10 Etiske betragtninger 
I dette afsnit reflekteres der over de etiske overvejelser, vi har gjort os i specialeprocessen. 

Med K. E. Løgstrups etiske fordring, forholder vi os til etiske overvejelser ift. interview og 

ansvarlighed. Efterfølgende reflekteres der over fire overordnede etiske spørgsmål: informe-

ret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle, med afsæt i Kvale & Brink-

mann (2015) samt Brinkmann (2012). Slutteligt reflekteres der over begrebet magt, og hvor-

dan man som forsker altid må reflektere over effekten af den magt, man uvægerligt udøver 

over andre, blot via sin profession - i dette tilfælde som forsker og kommende psykolog. 

 

I dette projekt beder vi om informanternes hjælp og om at vise os tillid. Vi beder dem om at 

fortælle deres historie. Hvad der i denne sammenhæng har været væsentligt at overveje,, er 

Løgstrups’ bud om at “Den enkelte aldrig [har] med et andet menneske at gøre uden at han 

holder noget af dets liv i sin hånd.” (Løgstrup, 1956, p. 17). Derfor forsøgte vi, ved hvert 

interview, at præsentere specialets emne samt åbent og klart formidle deltagernes rettigheder 

under og efter interviewet, beskrevet i samtykkeerklæringen (se bilag 1). Det var også væ-

sentligt for os, med henblik på ovenstående citat af Løgstrup, at klargøre at interviewsituatio-

nen var vores ansvar. Hvis spørgsmålene var utydelige, svære eller dårlige, var det os der 

skulle ændre dem, så de deltagere, der havde modet til at deltage og fortælle os om deres op-

levelser, med tillid kunne ligge noget af deres liv over i vores projekt.  

 

Flick (2018) argumenterer for, er det svært at opstille generelle etiske regler, da etik nærmere 

er noget man gør. Det er mennesket der træffer beslutningerne og er vurderingsinstrumentet. I 

forbindelse hermed, er etiske beslutninger ikke retningslinjer, man forholder sig til på et en-

kelt tidspunkt i processen, men løbende. Etiske overvejelser sker hele tiden undervejs i forsk-

ning (Kvale & Brinkmann, 2015). Som tommelfingerregel findes dog fire overordnede etiske 

spørgsmål, som bør stilles i kvalitativ forskning, uddybet i Guideliness for the Protection of 

Human Subjects, af Amercian Psychological Association (1992, if. Kvale & Brinkmann, 

2015). De fire væsentlige etiske retningslinjer er informeret samtykke, fortrolighed, konse-

kvenser og forskerens rolle som felter af usikkerhed. Med felter af usikkerhed menes pro-

blemområder, man som forsker løbende forholder sig til samt reflektere over (Brinkmann, 

2012). Informeret samtykke handler om, hvordan man sikrer at informanterne siger ‘ja’ til at 

deltage, på så informeret grundlag som muligt, samt altid har ret til at trække sig. Her udar-

bejdede vi en samtykkeerklæring (bilag 1), som alle informanter blev bedt om at læse igen-
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nem og samtykke til. Det blev også gjort klart, i starten af alle interviews, at de altid havde 

mulighed for at trække sig, samt vælge ikke at svare på vores spørgsmål, hvis de fandt dem 

irrelevante, eller for private at besvare. Fortrolighed handler om forskningsdeltagernes ret til 

privatliv, hvilket indebærer etiske og videnskabelige dilemmaer (Brinkmann, 2012). Dilem-

maet består i, at anonymitet på den ene side beskytter deltagerne, og er et etisk krav, men på 

den anden side kan tjene som alibi for forskerne, ved muligheden i at fortolke andres udsagn 

uden at blive modsagt (Brinkmann, 2012). I dette projekt, ville en af deltagerne ikke være 

anonym, hvilket vi vurderede var en nødvendighed på trods. Af etiske årsager, vurderede vi 

at det ikke var ønskværdigt, at informationer om specifikke psykiatriske afdelinger ville kun-

ne opspores, ved hendes navn. Vi vurderede dertil, at på trods af et ønske om at stå frem med 

navn ‘nu’, kan denne holdning ændre sig senere i informantens liv, hvorved vi vurderede at 

informantens navn skulle anonymiseres. Vi informerede hende herom, og hun samtykkede.  

Tredje etiske ‘felt’ handler om de konsekvenser der er forbundet med undersøgelsen, med 

hensyn til mulige skadevirkninger for deltagerne, samt de forventede fordele, ved at deltage 

(Brinkmann, 2012). Risikoen ved at deltage, skal helst være så lille som muligt. Fra et nytte-

etisk perspektiv, skal summen af de opnåede fordele og viden ved undersøgelsen veje tunge-

re, end de potentielle skadevirkninger ved at deltage, for at berettige gennemførelsen af un-

dersøgelsen (Brinkmann, 2012). Ift. nærværende projekt vurderes det yderst relevant at gen-

nemføre undersøgelsen, trods sårbare informanter med voldsomme fortællinger. Vi vurdere-

de, at viden ‘indefra’ fra et patientperspektiv i psykiatrien, var et vigtigt (og mangelfuldt) 

perspektiv, når det kommer til at kaste lys over intervention og behandling i psykiatrien. Ift. 

den sårbare målgruppe, var det et krav at de havde kontakt til psykologen (som vi samarbej-

dede med i psykiatrien), hvis der skulle ske problemer efter interviewene, i form af mulige 

retraumatiserende følelser eller andre komplikationer.  

Fjerde og sidste etiske spændingsfelt er forskerrollen. Som tidligere nævnt, er det i sidste 

ende mennesket der er vurderingsinstrumentet, når det kommer til etiske overvejelser. På 

samme måde er det, når det kommer til forskning, mennesket der er forskningsredskabet 

(Brinkmann, 2012). Forskningsadfærd er dermed mere abstrakt end etisk viden og valg, da 

det har at gøre med forskerens moralske integritet - hendes viden, erfaring, ærlighed og rede-

lighed (Brinkmann, 2012). Forskerens rolle og integritet ift. deltagerne, ligger i spændingsfel-

tet mellem professionel afstand og venskabelig relation. Ved at enten agere for distanceret, så 

man ikke fremstår tryghedsskabende og tillidsfuld, kan det være svært at få ‘adgang’ til de 

informationer man søger. På den anden side hvis man er for empatisk, kan man risikere at 

‘overtale’ informanterne til at afsløre oplevelser, som han eller hun ville have holdt for sig 
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selv. Væsentlige overvejelser i dette projekt, gik på at skabe tillidsfuld relation til informan-

terne, men samtidig ikke ‘grave for dybt’ i nogle af de oplevelser de præsenterede. Eksem-

pelvis i email interviewet med Irene, var det vigtigt at anerkende hende i de svære oplevelser 

hun delte i interviewet, men samtidig holde fokus på projektets retning og fokus på psykiatri-

en, og ikke barndomstraumer.  

 

En anden væsentlig etisk overvejelse, centrerer sig om den magt man udøver, når man driver 

forskning. ‘Enhver fortolkning er et (potentielt) overgreb’ som Holmgren (2010, p. 19) skri-

ver og vi må derfor være særdeles opmærksomme på vores sprogbrug da “Vi har magten til at 

kærtegne og til at slå ihjel med vores ord” (Holmgren, 2010, p. 19).  

Magten til at definere andre, kan ikke undgås og som Foucault skriver, er magten hverken 

negativ eller positiv - den er produktiv (Heede, 2012). Derfor ligger opgaven i at reflektere 

over effekterne af den magt, man uvægerligt udøver blot via. sin profession eller position, i 

dette tilfælde som forsker og kommende psykolog. Det er afgørende at tage ansvar for den 

magt man udøver, og etik kan dermed, ifølge Holmgren, defineres som: “at reflektere over 

effekterne af den magt, vi udøver over andre” (2010, p. 20). I den forbindelse, som tidligere 

beskrevet, var vi i tvivl om vi skulle kalde deltagerne i dette projekt ‘patienter’ eller ‘brugere 

af psykiatrien’. Her vurderede vi, for tydelighedens skyld, at kalde dem patienter, men med 

en klar begrebsafklaring i introduktionen. 

Endvidere reflekteres over vigtigheden i at klargøre hvornår og hvem der fortolker, for ikke 

at fremstille fortolkninger som deltagernes egne ord og dermed komme til at fordreje. 

 
Da det ej er formålet med projektet, at udøve ‘heksejagt’, dvs. fokus på bestemte personer, 

men derimod på ‘systemet’, er alle navne på psykiatriske afdelinger, der bliver nævnt i inter-

viewene samt medarbejdere, navne på informanterne og stedsspecifikke oplysninger anony-

miseret. Alle navne, bynavne og regioner omtalt i transskriberingen er således opdigtet. 

2.11 Sammenfatning 
I dette kapitel har vi præsenteret vores videnskabsteoretiske ståsted, som tog afsæt i den 

pragmatiske tilgang til viden, som ser ontologier som redskaber. Med denne tilgang til viden, 

kan man kombinere ontologier, hvilket tog os til en redegørelse af fænomenologien og post-

strukturalismen. Dernæst præsenterede vi vores tilgang til dataindsamling, denne værende 

semistrukturerede livsverdensinterviews. Grundet Covid-19, var vi nødsaget til at foretage 
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interviewene på video, hvilket tog os over i betragtninger og refleksioner omkring brugen af 

online teknologier, samt emailinterview. Vores analytiske tilgang blev herefter præsenteret, 

som er tematiske analyse. Her præsenteredes de seks faser samt inddragede eksempler fra 

analysearbejdet. Slutteligt overvejedes etiske betragtninger i forhold til samtykke, fortrolig-

hed, konsekvenser for undersøgelsen samt vores roller som forskere.  
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Kapitel 3: Teori 
I dette afsnit redegøres for positioneringsteorien, som giver os nogle ’briller’ hvorigennem vi 

kan forsøge at forstå hvordan mennesker navigerer gennem strukturelle, samfundsmæssige og 

personlige forhold og derigennem forhandler identitet samt muligheder for deltagelse (Mat-

thiesen, 2015). Vi vil argumentere for, med inspiration fra Matthiesen (2015), at positione-

ringsteorien kan udbygges yderligere med Bourdieus (1990) begreb om ’feel of the game’, 

som implicerer en kropslig positionering. Dernæst vil vi beskrive konteksten for positione-

ring, som i dette tilfælde er psykiatrien. Her vil vi komme ind på psykiatriens historie samt 

Foucaults (2004) teori om psykiatrien. Vi vil også redegøre for mere af Foucaults forfatter-

skab og teorier, heriblandt hans tanker om magt og magtemekanismer.  Slutteligt vil vi inklu-

dere en narrativ psykolog Guilfoyle (2001, 2014) og hans perspektiver på  den viden der er 

produceret af psykologien, psykoterapien og psykiatrien. 

 

3.1 Positioneringsteori 
Positioneringsteori er en gren indenfor diskurspsykologi med fokus på hvordan mennesker 

konstruerer og gør subjektivitet (van Langenhove & Harré, 1999). Diskursteori har den 

grundlæggende antagelse, at mentale fænomener ikke er iboende som i ’inde i hovedet’ men 

derimod socialt og sprogligt konstruerede (Harré, 2014). Begrebet ’position’ eller ’positione-

ring’ handler om, hvordan mennesker lokaliseres, ofte ulige, i de samtaler og relationer hvori 

de indgår (Harré, 2014; Brinkmann, 2008). Begrebet ’position’ er en videreudvikling og al-

ternativ til begrebet ’rolle’, som Goffman var fortaler for. Harré  (2014) kritiserer rolle-

teorierne for at være for statiske, da sociale interaktioner er mere dynamiske, flydende og kan 

hurtigt skiftes ud (van Langenhove & Harré, 1999; Davies & Harré, 1990).  

Positioneringsteori består af tre grundbegreber, nærmere bestemt positioneringstrekanten 

med tre komponenter (hjørner), som gensidigt påvirker hinanden (Harré, 2014): 

1. Positioner består af en række rettigheder (mine rettigheder ift. hvad andre må gøre for 

mig), samt pligter (mine pligter ift. andre) (Harré, 2014). Rettigheder og pligter former hvilke 

handlinger der er mulige, samt hvilke handlinger der ikke er mulige. Positioner er ikke frit 

svævende og nogle man bare kan indtage, men er altid relateret til en konkret social praksis. 
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Positioner kan determinere adgang til kulturelle ressourcer, f.eks. i Saudi Arabien hvor kvin-

der ikke har ret til at køre bil men er forpligtet til at tage sig af hjemmet. Denne position har 

en mere langvarig effekt – tæt på konceptet om roller. Dog vil man se i den enkelte familie at 

positioner forhandles – nogle kvinder vil måske alligevel lære det i hemmelighed (Harré, 

2014).  

Positioner er en del af den moralske og normative orden, og kan beskrives som en social 

handlings ”burde”, dvs. en deltager i en bestemt position har bestemte måder at gøre tingene 

på som forventes af denne position. Positioner kan blive pålagt, indtages og forhandles. Vide-

re sker positionering altid i relation til andre og i en konkret kontekst (Matthiesen, 2015). 

Rettigheder og pligter udspiller sig ift. den magt en person eller gruppe besidder ift. hvor sår-

bar/udsat den anden person/gruppe er. I alle relationer er der ofte ubalance mellem hvor me-

get magt den ene person/gruppe har, og hvor sårbar den anden er (Harré, 2014). Harré (2014) 

beskriver det således: Hvis jeg (vi) har en sårbarhed som du (de) besidder magt til at lindre, 

så har du pligt til at lindre og jeg har ret til at modtage magtudøvelsen (Harré, 2014, p. 197).  

  

2. Andet hjørne er handling. En handling er ikke noget i sig selv, f.eks. to mennesker som 

ryster hinandens hænder. Først når handlingen er underbygget af et narrativt forløb bliver den 

meningsfuld, f.eks. bliver ‘at ryste hænder’ til en hilsen eller en aftale (Brinkmann, 2008).   

  

3. Storyline er Harré’s tredje begreb. Sociale episoder udspiller sig typisk og er forankret i 

lokale ’settings’, nogle eksplicit og andre mere implicit (Harré, 2012). Storylines situerer 

interaktioner i en historisk og social kontekst, hvor betydningen af det folk siger og gør, alle-

rede er produceret (Matthiesen, 2015), eksempelvis i en kirke, hvor det er bestemt at præsten 

døber barnet, ikke tilskuerne.  

  

Ifølge Davies & Harré (1990) skabes individer gennem sociale interaktioner og diskurser, 

hvor individet konstrueres og rekonstrueres gennem de mange diskursive praksisser, som 

man deltager i. Den man ’er’ som person er et evigt åbent spørgsmål, afhængig af hvilke po-

sitioner der er tilgængelige indenfor en diskursiv praksis og dertil hvilke storylines der er 

meningsfulde (Davies & Harré, 1990). At indtage - eller blive pådraget en position - betyder 
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at se verden fra den positions perspektiv, i den diskursive praksis hvori positioneringen finder 

sted.  

En person er dermed, ifølge positioneringsteoretikere, et produkt af de diskursive praksisser 

han eller hun deltager i, og en person vil opleve mange skiftende positioner i løbet af dagen. 

Dog kan man ikke frit vælge positioner, da det afhænger af hvilke der er mulige i den speci-

fikke diskurs (Davies & Harré, 1990). 

3.1.1 Forskellige typer af positionering 
I det følgende gennemgås van Langenhove & Harrés (1990) udlægning af forskellige typer af 

positionering, som bruges til at beskrive hvordan positioner tager form i diskursive praksis-

ser.  

Første og anden type positionering er den mest basale del af positioneringsteori. Første type 

positionering er den måde folk lokaliserer sig selv og andre i en situation i en bestemt kon-

tekst (narrativ). Eksempelvis ved at sige til en person ”stryg min skjorte”, så positioneres 

begge parter i denne situation. Den ene som underdanig og den anden som en med ret, eller 

antaget ret, til at kommandere med den anden. Den anden kan så vælge enten at adlyde eller 

protestere mod at stryge skjorten. Hvis han protesterer, skifter narrativet, og derved sker der 

anden type positionering.  

Positioner er til forhandling og kan skifte. I samtaler positionerer man dermed altid sig selv 

(selv positionering) og andre (positionering af andre). Dette sker eftersom man, i en samtale, 

altid positionerer sig selv, hvilket automatisk vil positionere den anden og omvendt, hvis man 

positionerer den anden, vil man automatisk blive positioneret selv. Tredje type positionering 

sker når man re-positionerer sig selv eller andre i en anden kontekst end den ’originale’, hvori 

første og anden type positionering fandt sted. En anden slags positionering er performativ 

positionering. Denne minder om første type positionering, men er mere direkte, man positio-

nerer her-og-nu, og ens handlinger har øjeblikkelig effekt. Man kan enten udfordre første 

type positionering i samtalen eller i en anden samtale. En udfordring af første type positione-

ring kaldes accountive (ansvarliggørende) positionering. Dette involverer ”snak om snak” 

enten i den konkrete kontekst (anden type forklarende positionering) eller i en ny kon-

tekst/samtale om den originale samtale (tredje type forklarende positionering). 
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Personlig positionering sker når man positionerer sig selv eller andre ift. personlige karakte-

ristika, hvilket kan gøres i brede termer (Dorte elsker at læse) eller detaljeret beskrivelse 

(Dortes første bog var x, som vækkede hendes interesse for læsning). Når man positionerer 

sig selv eller andre, indebærer det altid personlig positionering og moralsk positionering, dvs. 

allerede eksisterende domme over en given positions moralske natur. Den moralske orden 

bestemmes ofte ud fra de sociale handlinger, der forventes af en person i en bestemt ’rolle’, 

eksempelvis forventes det at sygeplejersken passer på patienten og at den kriminelle bryder 

regler. Jo mindre en persons handlinger kan forstås ud fra personens rolle (sygeplejersken har 

ikke givet patienten et bad) des mere fremtrædende vil den personlige positionering være (det 

er fordi jeg har travlt i dag og er stresset). 

Positionering sker ikke nødvendigvis på et bevidst niveau, men som en tavs og ubevidst (ikke 

refleksiv) handling dvs. tavs positionering. Det meste af første type positionering sker ‘tavst’ 

eller ikke-refleksivt, mens anden og tredje type positionering altid er intentionel. Intentionel 

positionering er, i ordets forstand, når man positionerer intentionelt ved f.eks. at protestere, 

lyve, drille eller demonstrere magt.  

For at skabe overblik, er de forskellige typer positionering sat ind i en model nedenfor.  

  

Første type positionering Den måde folk lokaliserer sig selv og andre 

på 

Anden type positionering Når første type positionering udfordres og 

forhandles 

Selv positionering Positionering af en selv, hvilket altid har en 

effekt på hvordan andre positioneres. 

Positionering af andre Positionering af andre, hvilket altid har en 

effekt på hvordan man selv positioneres. 

Tredje type positionering Positionering af selv eller andre i en anden 

kontekst end den originale, hvori første 

og/eller anden type positionering skete. 
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Performativ positionering Første type positionering med her-og-nu 

effekt 

Forklarende/redegørende positionering Udfordring af første type positionering på et 

’meta’ plan, dvs. ’snak om snak’. Enten i 

samtalen (anden type) eller i en anden kon-

tekst (tredje type) 

Personlig positionering Positionering af sig selv eller andre ud fra 

personlige karakteristika. Kan være i brede 

termer eller mere detaljeret.  

Moralsk positionering Hvad der forventes af en person. Positione-

ring er altid påvirket af den moralske orden, 

der eksisterer i en konkret kontekst.  

Tavs positionering Første type positionering sker ofte ubevidst. 

Intentionel positionering Anden og tredje type positionering sker ofte 

intentionelt. 

  

Positionering, skriver van Langenhove og Harré (1990) er en diskursiv og sproglig praksis. 

Dog kan man argumentere for, at positionering også påvirkes af objekter og materielle gen-

stande, eksempelvis ville en person positioneres på forskellige måder alt efter om man har 

hospitalstøj eller kittel på (Matthiesen, 2015). Positioneringsteorien har derudover fået et 

større fokus på kognition, hvilket ifølge Matthiesen (2015), svækker teorien i at beskrive so-

ciale interaktioner. På trods af at positioneringsteorien lægger vægt på både implicitte og ek-

splicitte mønstre (Harré, 2009, if. Matthiesen, 2015), skaber den kognitive drejning i positio-

neringsteorien et fokus på sociale interaktioner som noget man, måske ikke bevidst reflekte-

rer over, men som noget, man kan beskrive hvis man bliver spurgt (Matthiesen, 2015). Man 

kan argumentere for at den måde man er i verden på er en social praksis som, udover at være 

sproglig og refleksivt, også er kropslig forankret, som Bourdieu (1990) argumenterer for. 

Positioneringsteorien kan således udbygges her ved hjælp af Bourdieu (1990) (Matthiesen, 
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2015). Bourdieus’ forfatterskab er enormt, derfor ønsker vi af pladsmæssige årsager at ’zoo-

me’ ind på Bourdieus begreb om ’spil’, som en tilføjelse til positioneringsteorien.  

Bourdieu beskriver hvordan socialt accepterede måder at være i verden (’storyline’ i positio-

neringsteorien), snarere er et kropsligt fænomen, end det er kognitivt og reflekterende fæno-

men (Matthiesen, 2015). Her bruger Bourdieu (1990) sin metafor om spil (eng: games) til at 

beskrive sociale praksisser. I enhver social kontekst (’field’) er der et bestemt spil relateret til 

konteksten, hvilket skaber en form for ’feel of the game’ (Bourdieu, 1990). Denne følelse 

udspiller sig ubevidst og er ikke noget man bevidst reflekterer over (Bourdieu, 1990; Inglis & 

Thorpe, 2012). Som Bourdieu (1990) skriver: ”one does not embark on the game by a con-

scious act, one is born into the game, with the game […]” (p. 67). Praksisser som involverer 

at spille spillet tager form på et ubevidst niveau men individer er dog i spillet  ‘semi-bevidst’ 

om hvad de gør: hvordan man spiller spillet, og hvordan man ’spiller med’ (Inglis & Thorpe, 

2012). Vi vil nedenfor kort redegøre for Bourdieus centrale begreber (field, habitus og kapi-

tal), som alle er en del af og skaber ‘spillet’, med afsæt i Inglis & Thorpe (2012).  

Det moderne samfund involverer mange forskellige separate systemer med dertilhørende for-

skellige ‘spil’. Bourdieu kalder disse systemer ‘felter’ (eng: fields). For Bourdieu er det rele-

vant både at analysere relationen mellem felter samt spillet indenfor et bestemt felt. Hvis et 

felt er stærkt adskilt fra andre felter, som det typisk er i det moderne samfund, vil feltets ‘spil’ 

have sine egne specifikke regler (legitime måder at spille spillet), ressourcer (midler af værdi 

som kan tages i brug for at vinde spillet) og indsatser (eng: stakes) (de fordele man får ud af 

at være god til at spille spillet). Bourdieu havde et agonistisk syn på social liv: individer og 

grupper konkurrerer konstant, uden at være fuldt bevidst om dette, for at vinde og dermed at 

dominerer andre (Inglis & Thorpe, 2012). I relation til dette projekt forstås det at vinde og 

dominere bredt. Ønsket om at vinde og dominere kan eksempelvis ses gennem forsøget på at 

blive hørt, blive lyttet til og få indflydelse på egen behandling.  

 

Bourdieu var ikke specielt interesseret i konkrete sociale interaktioner blandt spillere, da han 

hellere ville lave modeller, der afslørede det ‘totale’ spil og derved undersøge spillet på et 

dybere plan. Bourdieu var interesseret i hvordan forskellige positioner er mulige at indtage 

for spillerne og hvordan en person kan blive trukket ind i en bestemt position, hvilket afhæn-

ger af to interrelateret faktorer. For det første påvirker en persons habitus den måde man kan 
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blive trukket ind i nogle positioner, fremfor andre. Habitus er den karakteristiske måde men-

nesker taler, tænker, føler, agerer og oplever som man har til fælles med en bestemt gruppe 

mennesker (Inglis & Thorpe, 2012). For Bourdieu er sociale grupper i det moderne samfund 

bundet op på sociale klasser, dvs. et individs habitus er bundet op på den sociale klasse man 

tilhører. En person fra en høj social klasse, tenderer til at indtage feltet med en højere position 

(med mere magt), end en person med lavere social klasse (Inglis & Thorpe, 2012). For det 

andet, er en position i feltet påvirket af mængden af kapital som involverer ressourcer (muli-

ge måder at spille spillet) og indsats, (eng: stakes) (det spillerne spiller for at få mere af). Der 

er tre typer kapital, hvoraf den første er økonomisk kapital, dvs. hvor meget valuta en person 

har. Den anden er social kapital som er mængden af ressourcer, i form af socialt netværk eller 

relationer, her især også hvilke typer bekendtskaber du har, eksempelvis om de er magtfulde 

eller ikke. Den tredje er kulturel kapital: De kulturelle ressourcer en person råder over. Dette 

afhænger af socialt accepterede måder at være på, hvilket har betydning for, hvor meget kul-

turel kapital man har. Der er forskellige typer af kulturel kapital, eksempelvis lingvistisk ka-

pital, som er den måde man taler på, hvor den måde personer fra lavere sociale klasser taler 

på, typisk placeres som havende lavere lingvistisk kapital, end personer med højere social 

klasse (Inglis & Thorpe, 2012). Spillene i samfundet er ifølge Bourdieu (1990) karakteriseret 

ved at favorisere dominerende klasser. 

Disse begreber er interessante, når det kommer til studiet af psykiatrien fra et patient perspek-

tiv. Feltet er i dette projekt psykiatrien. Hvordan patienterne beskriver ‘spillet’ i feltet, er inte-

ressant ift. at opnå en yderligere forståelse af feltet.  

Bourdieus spil-metafor kan hjælpe os med at kunne beskrive, hvordan positioner, foruden af 

være et sprogligt fænomen, også er et kropsligt og præ-refleksivt fænomen, som Matthiesen 

(2015) skriver: ”Persons do not always take up positions or have positions imposed upon 

them, but are often drawn into the position that are available in the context.” (p. 10). Bourdi-

eus teori om kropslig deltagelse i ’spillet’, eller verden, kan åbne op for positioneringsteorien 

og inkludere kropslige og præ-refleksive måder positionering kan forekomme på (Matthiesen, 

2015). Positioneringsteori kan således hjælpe os til at beskrive, hvordan informanterne i nær-

værende projekt positionerer, forhandler og beskriver sig selv og andre ift. og i psykiatrien. 

I dette afsnit har vi beskrevet positionerings delen af positioneringstrekanten. Men for at kun-

ne beskrive konteksten (storyline delen af positioneringstrekanten) hvori positioneringen fin-
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der sted, hvilket er psykiatrien, vil vi nu beskrive en historisk gennemgang af psykiatrien, for 

at kunne forstå psykiatrien, som vi kender den i dag. 

 

3.2 Psykiatriens historiske udvikling set gennem Foucault  
Psykiatrien er en forholdsvis ny institution, men de byggesten der sidenhen skulle blive, til 

det vi i dag kender som den mere moderne psykiatri, var til stede, både bogstaveligt og billed-

ligt talt, for mange hundrede år siden. Foucault er kendt for, gennem sin genealogiske meto-

de, at kunne afsløre historiciteten, i de ellers naturgivne fænomener som mennesker er om-

ringet af, og har undersøgt galskaben og den måde mennesker har behandlet den på gennem 

tiderne (Heede, 2012). Foucault skriver i sin bog ‘Galskaben historie’ (2004) om hvordan 

nogle af de interneringshuse der blev oprettet i Frankrig, tog brug af bygninger der tidligere 

havde fungeret som spedalskhedshospitaler (Foucault, 2004). Disse interneringshuse eller 

almenhospitaler skulle huse de ufornuftige; vagabonderne, de prostituerede, de fattige og an-

dre borgere, der kunne ryge ind under denne kategori, heriblandt de gale (Heede, 2012).  

Foucault mente ikke blot at dette var overtagelsen af nogle lokaler, men at der var tale om en 

større betydning af disse lokalers tidligere ejere, der var tale om en overtagelse af en plads i 

samfundet:  

“Klassicismen har opfundet interneringen, lidt ligesom middelalderen har opfundet 

adskillelsen af de spedalske. Den plads som de har ladet stå tom er fyldt med nogle 

nye personager i den europæiske verden: det er de ‘internerede’ (Foucault, 2004, p. 

76).  

Grundstenen er dermed lagt for den moderne psykiatri, og det værende på en jord reserveret 

til de marginaliserede og bortkastede.  

Det er relevant at inddrage Foucault i dette speciale, ikke kun på baggrund af hans interesse 

for galskaben og den institution der skal varetage den, men også på grund af andre elementer 

af Foucaults teoretiske arbejde. I dette afsnit vil vi præsentere et historisk tilbageblik over de 

institutioner der, ifølge Foucault, har lagt de første byggesten til psykiatrien. Sidenhen vil vi 

også præsentere dele af Foucaults teoretiske arbejde der er relevante for denne opgave. Fou-

caults forfatterskab er vidtrækkende og berygtet, og på samme måde som Bourdieu vil vi af 

pladsmæssige grunde ikke kunne præsentere et fuldbyrdet eller færdigt billede af Foucaults 

teorier, hans forfatterskab og hans meninger i dette afsnit. I stedet vil vi dække det, der er af 

relevans for behandlingen af dette emne.  
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Som nævnt tidligere i dette afsnit, var det de ufornuftige, der blev huset i interneringshusene. 

Betegnelsen ‘ufornuftig’ står frem i omtalen af disse mennesker, derudover er det også ved 

første øjekast en meget heterogen gruppe. Det virker ikke nødvendigvist åbenlyst for det mo-

derne menneske i 2020 hvad en arbejdsløs, en prostitueret, og en forbryder har til fælles. Men 

for samtiden på dette tidspunkt i historien, er de alle indehavere af tegn på forstyrrelse i for-

hold til fornuftens, moralens og samfundets orden, derfra bliver det også relevant at betegne 

dem under begrebet: ufornuftig (Heede, 2012). Dette markerer, ifølge Foucault, også en stor 

ændring i vores forhold til galskaben. Før 1650 var galskaben en del af den daglige erfaring 

for det enkelte menneske, og blev snarere forherliget end noget man mente krævede behand-

ling (Heede, 2012).   

En anden grund til deres internering, er at de mangler evnen til at tage aktivt del i produktio-

nen, cirkulationen og akkumulationen af rigdomme (Heede, 2012). Denne form for interne-

ring af de ‘ufornuftige’, eller måske snarere de ‘uproduktive’, viser dermed ikke kun en ny 

holdning til galskaben, men også en ny holdning til fattige. Hvor der før i tiden havde været 

en form for barmhjertighed overfor de fattige, forsvinder værdien i den barmhjertighed i re-

næssancen, og i stedet bliver fattigdommen noget der er blevet pålagt bestemte mennesker af 

gud, og derfor noget de fattige selv må tage sig af (Foucault, 2004). Staten påtager sig ansva-

ret for de svage i samfundet, et job der før bl.a. havde tildelt kirken, og denne form for omro-

kering forstærker dette nye syn på de fattige og svage (Foucault, 2004) Nu er de en gruppe 

mennesker, der ikke kan udføre den pligt de har til samfundet, og dette bør der rettes op på: 

“Der kan ikke længere være tale om at forherlige elendigheden i den handling som lindrer 

den, men helt enkelt om at afskaffe det” (Foucault, 2004, p. 81).  

De institutioner der var forløbere for hvad vi  dag kender som psykiatrien, blev altså ikke 

startet med et medicinsk henseende, men snarere blev de skabt ud fra en fordømmelse af le-

diggang (Rabinow, 1991). På grund af dette, og økonomisk trængsel visse steder, hvor inter-

neringshusene opstod, blev der også skabt muligheder for at sætte de internerede i arbejde. 

Foucault (2004) kommer bl.a. med et eksempel fra et reglement der tilhørte et interneringshus 

i Hamborg. Her det er meget tydeligt forklaret at alle de intenerede bør arbejde, og det kan 

også ses ud fra reglementet at der blev holdt regnskab med værdien af deres arbejde. Ud fra 

dette regnskab blev de internerede selv betalt omkring en fjerdedel af den værdi deres arbejde 

havde (Foucault, 2004).  

Det var mere end en af hver hundrede af Paris’ borgere der blev fjernet fra deres plads i sam-

fundet, og i stedet blev sendt til indespærring i interinsgshusene (Rabinow, 1991). Som alle-
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rede nævnt udgjorde disse mennesker en ret heterogen gruppe (der dog havde nogle fælles-

træk), men i denne gruppe var der også en population af folk, blot betegnet som gale (Heede, 

2012). Foucault mener dog ikke at vi kan drage for mange paralleller mellem de ‘gale’ der 

dengang blev interneret til de mennesker vi i dag fordeler mellem psykiatriske hospitaler og 

andre institutioner:  

“At vi blandt det 18. århundredes internerede ville kunne finde en lighed  med vore 

dages asociale person er en kendsgerning, men det er sandsynligvis kun på resultat-

planet: for denne personage er blevet skabt af selve segretionen” (Foucault, 2004, p. 

102). 

Ifølge Foucault er den gale blevet skabt i selve interneringsprocessen, hvor mennesker er ble-

vet fjernet fra deres sociale landskaber og derved er blevet gjort fremmede og bizarre for re-

sten af offentligheden (Foucault, 2004). Det kan også argumenteres, at blot ved at skabe ka-

tegorien og sortere mennesker efter den, har man skabt en gruppe af mennesker der ikke eksi-

sterede før. 

  

De ufornuftige ophører som kategori omkring 1800-tallet, og interneringshusene og almens-

hospitalenes indsatte bliver befriet, på nær to kategorier: forbryderne og de gale (Heede, 

2012). De gale skal nu behandles på sindssygeanstalten, et rent medicinsk rum. Men på sam-

me måde som interingshuset arvede fra spedalskhedshospitalet, så er der også en arv der går 

videre til sindssygehospitalet og asylet: den moralske arv. Asylet bliver observatorium og 

laboratorium for produktionen af sand galskab og sande gale, men det bliver også klinikken 

for dens behandling (Heede, 2012). Galskaben får i denne tid igen lov til at udtrykke sig, men 

den er altid på forhånd afvæbnet, den gale diskurs får tildelt stemme, men har samtidig status 

som objekt (Heede, 2012) “Ethvert individ, som genkendes som afsindigt, vil fra start af få 

status af objekt” (Foucault, 2004, p. 462). Denne status som objekt kan således også beskri-

ves som en umenneskeliggørelse af de gale. Derudover blev galskaben disciplineret, og den 

‘nye befriede’ gale er stadig indespærret og interneret (Heede, 2012). Den førnævnte moral-

ske arv der er fulgt med, bliver nu præsenteret som videnskabelige empiriske sandheder om 

de gale, og asylet, sindssygehospitalet og sidenhen psykiatrien bliver dermed, ifølge Fou-

cault, ved med at være en politisk og moralsk måde at forholde sig til de gale på (Heede, 

2012).  

En af pionerene indefor de nyopstartede asyler var Pinel. Hans involvering i ‘frisættelsen’ af 

fangerne fra almenhospitalerne har opnået næsten mytisk status. Men som allerede nævnt, er 

de sindssyge heller ikke fri indenfor asylets vægge, og en moralsk holdning til de syge og 
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deres behandling er fulgt med. Dette er også tilfældet for Pinel, som bruger moralitet i be-

handlingen af sine patienter (Rabinow, 1991).     

En af Pinels principper til behandling af de gale kan blive betegnet under kategorien: ‘perpe-

tual judgement’- evig vurdering eller evig dom (Rabinow, 1991). Denne kategori dækker 

over behandling og adfærd fra personalets side, der skulle sørge for at både dommer og bød-

del var til stede i den sindssyges sind (Rabinow, 1991). Sagt på en anden måde skulle de 

sindssyge have internaliseret en form for selvovervågenhed og selvfordømmelse. Således at 

de vidste og var konstant klare over at de blev overvåget og vurderet, og at enhver overtræ-

delse af reglement ville lede til en straf (Rabinow, 1991). Afstraffelse bruges dermed til at 

patienten i sidste ende internaliserer denne juridiske instans, og derved selv kan tage vare på 

egen afstraffelse.  

Et eksempel på hvordan dette kan lade sig gøre, kan ses i metoden med at hælde koldt vand 

over patienten: “Remind of the transgression (...) and with the aid of a faucet suddenly relea-

se a shower of cold water upon his head” (Rabinow, 1991 p. 156). Under denne seance var 

det vigtigt at den professionelle ikke brugte en hård tone eller ukvemsord der kan forårsage 

protest fra patienten, men at patienten blev gjort det klart at den professionelle gør dette mod-

villigt for patientens eget bedste (Rabinow, 1991). Et andet princip var stilhed, dette kan for-

klares ud fra et eksempel; personalet blev instrueret i ikke at tale til en bestemt patient, der 

havde vrangforestillinger om at være den genfødte Kristus. Manden havde før lagt i kæder, 

men befrielsen fra dem satte ham ikke fri. Den dialog der før havde været mellem hans gal-

skab og den fornuft der havde prøvet at omvende ham, en dialog der selv kunne eksistere 

gennem tortur og indespærring, bliver nu afløst af komplet stilhed (Rabinow, 1991). Hvor der 

før var nogen at kæmpe med, er der nu stille, og skyld og skam bliver internaliseret i patien-

ten i kølvandet på den ligegyldighed han bliver mødt med (Rabinow, 1991) Det kan argu-

menteres at han er mere fastgjort nu end han var i kæderne, samtidig med at de der har fast-

gjort ham ikke er skyldige i nogen form for mishandling (Rabinow, 1991). Til sidst er der 

princippet om at den sindssyge skal betragte sig selv. Dette starter ud med at de sindssyge 

skal observere deres egen vrangforestillinger, men hos andre patienter. På den måde observe-

rer sindssygen sig selv, og skal til sidst ende med at genkende og anerkende sine egne vrang-

forestillinger (Rabinow, 1991). Til sidst kan patienten ikke undgå at se sig selv, som andre 

må se ham, det vil sige som genstand for latterliggørelse (Heede, 2012). 

 

Asylets skabelse giver plads til en ny figur, en som skal blive essentiel i asylets virke og i den 

senere udviklede psykiatri, men som indtil videre ikke har været videre involveret i behand-
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lingen af de gale. Denne figur er den medicinske professionelle; lægen (Rabinow, 1991). Læ-

gen bliver en essentiel del af asylet, og på samme måde som i dag bliver lægen adgangsbillet-

ten til institutionen, bl.a. ved at udstede og underskrive certifikater til indlæggelse (Rabinow, 

1991). Dog til forskel fra i dag er lægens involvering ikke baseret på et medicinsk eller vi-

denskabeligt grundlag. Lægens ekspertise er ikke nødvendig, som i dag på grund af ved-

kommendes medicinske faglighed, men i stedet er lægen til stede i asylet som en moralsk 

figur. Lægen havde moralsk og social status, og kunne indtage rollen som både dommer, fa-

der, familie og lov i relation til de sindssyge, som var i den anden ende af det moralske og 

sociale spektrum (Rabinow, 1991). Ved at indtage rollen som paternalistisk autoritet blev 

lægen den egenhændige ekspert og mirakelmager i asylet, dog ikke igennem sin medicinske 

viden (Rabinow, 1991). Denne tendens til at forherlige lægen har vist sig at være en sejlivet 

tendens, der har overlevet og bevæget sig videre gennem Freud til den moderne psykiater og 

læge (Heede, 2012).  

Foucault reflekterer kritisk over forherligelsen af lægen, og den medicisnke videnskab. Fou-

cault taler om en proces som han kaldet libido sciendi; en freudiansk og nærmest seksuel drift 

mod videnskabelige forklaringer på livet, kroppen og verden (Foucault, 2000, p. 222). Dette 

videbegær, eller drift, argumenterer Foucault for at udspringe af massive fremskridt indenfor 

lægevidenskaben, der skabte en optimisme og en forventning om at snart kunne lægeviden-

skaben forklare og behandle alt.  

 

Der er nu tegnet et historisk billede af det syn mennesker har haft på galskaben, og de meto-

der der er blevet brugt til at håndtere de gale. Meget af det der er blevet beskrevet har sat sig 

så dybt i institutionerne og den offentlige bevidsthed som man stadig kan se tegn på i dag. 

Eksempelvist vil vi i analysen komme ind på hvordan de psykiske syge i dag, stadig er 

umenneskeliggjorte.  

I de efterfølgende afsnit vil nogle af Foucaults begreber blive præsenteret, nogle af begreber-

ne og aspekterne i Foucaults forfatterskab vil også blive forklaret nærmere ved hjælp af den 

historiske kontekst for galskab og dens håndtering som er blevet præsenteret ovenfor.  

3.3 Foucaults teorier om magt  
Magt er et tema der går igen hos Foucault, men det er også et af de mest komplekse begreber 

i hele Foucaults forfatterskab (Heede, 2012). Magten kan ikke ejes eller frarøves, og den har 

ingen skjulte bagmænd  i form af enkeltpersoner eller institutioner der ‘sidder’ på magten 
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(Heede, 2012). Den er heller ikke en global binær kamp mellem magthavere og de undertryk-

te, men bliver skabt af komplekse differentierede styrkeforhold, der kan eksistere helt ned på 

et mikroplan; for eksempel i relationernen mellem forældre og børn, læger og patienter etc. ( 

Heede, 2012).  Magt bliver også beskrevet som en styring af andre menneskers mulighedsfel-

ter, og den er heller ikke noget der kan undslippes, men er et grundvilkår af at leve i et sam-

fund. Omvendt kan et samfund uden magtrelationer ikke lade sig gøre (Heede, 2012). Fou-

caults forfatterskab går dermed heller ikke på at bekæmpe magten for i sidste ende at slippe 

for den, men snarere på at kortlægge tilsyneladende neutrale institutioners virkemåde og magt 

tilknytning, for at afsløre den, ifølge ham, politiske vold der virker igennem dem (Heede, 

2012). At undersøge magten er dog en besværlig affære,  bl.a. på grund af magtens generelle 

kompleksitet. Foucault anbefaler selv at man foretager en opadgående analyse, det vil sige en 

analyse der kigger på de små mekanismer der giver basis for mere overordnede mekanismer i 

et samfund (Heede, 2012). De små mekanismer og styrkeforhold er med til at give støtte og 

mulighedsbetingelser til de større og mere overordnede styrkeforhold der gennemtrænger 

samfundet  Det er altså mere gavnligt at kigge på de små  interaktioner og relationer, end at 

kigge på store institutioner og statslige apparater, for at afsløre hvordan magten fungerer of 

agerer i en given situation eller fænomen.  

Efter 1700-tallet overtog magten en ny form og med denne kom en form for anonymitet der 

ikke før havde været til stede. Magten skiftede i denne tid fokus til elementer der forudsætter 

kapitalismen, det vil sige at fokuset flyttes til livet, produktivitet, værdiøgning etc. (Heede, 

2012). Med industriens, landbrugets, og videnskabens udvikling, bliver menneskets liv æn-

dret til det bedre, det bliver  forlænget og mere sikkert, men også i langt højere grad overvå-

get. Dette sker da udviklingen indenfor disse felter sker parallelt med at magten ændrer sig. 

Magten går fra at være en instans der virker gennem repræsentation og manifestation, til at 

være langt mere diskret og anonym, men stadig effektiv (Heede, 2012). Som før nævnt skal 

magten ikke ses som en bestemt enhed, men et begreb der dækker over en kompleks strate-

gisk situation, man kan derfor sige at hvor der før var en repræsentation af den strategiske 

situation, en repræsentation af styrkeforholdene, så er det mere skjult nu.  

 

Foucault argumenterer for at jo mere eksplicit og manifest en magtudfoldelse er, jo lettere er 

det at gøre modstand imod den (Heede, 2012). De moderne anonyme og uigennemsigtige 

magtformer er dermed sværere at gennemskue og bekæmpe (Heede, 2012). Et eksempel på 

overgangen fra en eksplicit magt til en mere implicit magt kan findes i overgangen fra inter-

neringshuset til asylet. Ubalance i styrkeforholdene mellem professionel og patient, var me-
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get tydeligere under interingshusenes tid, hvor patienter kunne blive lagt i kæder, frataget 

mad eller ligefrem pisket hvis de ikke adlød (Foucault, 2004). Som allerede beskrevet betød 

overgangen til asylet en ændring i den måde de gale blev behandlet på, bl.a. betød det at den 

gale skulle blive sin egen dommer og bøddel, og at de straffe den gale blev udsat for, var for 

vedkommendes eget bedste. Den magtkamp og dialog der kunne eksistere under internerin-

gens tid blev mere usynlig, og den gale kan ikke på samme måde kæmpe imod sin bøddel, 

hvis vedkommende er blevet overbevist om at de selv bør være denne bøddel.  

Udover det positive i de mere tydelige magtformer der dermed var nemmere at gøre mod-

stand imod, så argumenterer Foucault for et andet positivt element i den umenneskelige be-

handling de gale blev udsat for under interneringen: “ Det negative træk at ‘galningen ikke 

behandles som et menneskeligt væsen’ har et meget positivt indhold.” (Foucault, 2004, p. 

170). Foucault argumenterer for at galningen bliver positioneret til en form for dyriskhed, der 

kan virke beskyttende for galningen: “Galskabens dyriske soliditet og den tykhovedethed som 

den låner fra dyrets blinde verden, hærder galningen mod sult, varme, kulde og smerte” 

(Foucault, 2004, p. 170). Det dyriske og det vilde i galskaben bliver derfor et skjold der be-

skytter mennesket, og denne dyriske opførsel kan derfor også analyseres som et eksempel på 

modstand. Den gale bliver umenneskeliggjort og kvitterer så med at opføre sig mindre men-

neskeligt. At blive umenneskeliggjort er naturligvis ikke at foretrække, men der er en form 

for frihed i den gales mulighed for dyrisk opførsel i almenhospitalet, til forskel fra den gale i 

asylet, der er til en evig eksamen, hvor vedkommendes handlinger konstant bliver vurderet 

(Heede, 2012). 

Magten er også indblandet i hvad vi tror på og hvad vi ved. Ethvert samfund har ifølge Fou-

cault et sandheds-regime, der definerer og udskiller sande diskurser fra de falske. Dette bety-

der at der også eksisterer specifikke individer og teknikker der bruges til at fastslå hvad sand-

heden er (Heede 2012). Et individ der fastslår sandheden kan være en præst, der læser i bib-

len og derfra udvikler sit sandhedsregime. I det moderne samfund er et mere nærliggende 

eksempel en videnskabsmand, der bruger videnskabelig teknikker og forståelser til at komme 

frem til sandheden. Ser vi på psykiatrien som et samfund i sig selv, er de individer der fastslår 

sandheden de professionelle.  

Foucault forsøger ikke at finde frem til sandhedens sandhed eller erstatte tidligere fejlagtige 

antagelser med nye sande alternativer (Heede, 2012). Foucault søger i stedet at afdække de 

regerende sandheders mulighedsbetingelser, magttilkntning og virkemåde (Heede, 2012). 

Dermed handler det igen ikke om at undslippe magten, men at afsløre den.  
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I den historiske gennemgang er nævnt en patient, der mente at han var kristus genfødt. Som 

nævnt blev personalet instrueret i ikke at tale til denne patient. Dette havde den effekt at skam 

blev internaliseret hos patienten, og patienten ikke længere fastholdes af kæder men er fast-

holdt af sig selv. Præcis dette eksempel kan også træde ind som et eksempel på en subjektive-

ringsprocess, en process hvorved denne patient bliver fastholdt i en ny identitet, en tvungen 

identitet der bliver ham givet, i dette tilfælde, en identitet som sindssyg (Heede, 2012). Før 

kunne denne patient se sig selv som Kristus, og dette blev kun bekræftet af de lidelser han 

blev udsat for, men nu kan dette ikke længere lade sig gøre. Subjektivering kan ses som en 

magt mekanisme, der tager almenmenneskelige fænomener (fx galskab) og strukturerer dem i 

særlige individer som kendetegn for denne specifikke type af individ (Heede, 2012). 

 

Foucaults teori vil blive brugt til at foretage en opadgående magtanalyse, ved at kigge på 

mikro interaktioner og praksisser som informanterne beskriver i interviewene. Disse mikro 

interaktioner og praksisser der har fundet sted i informanternes levede liv i psykiatrien, kan 

således bruges til at forstå nogle af de større magt mekanismer og praksisser.  

Med Foucault og hans teorier om magt præsenteret, bliver det nu relevant at præsentere og 

inkludere Guilfoyles teori om psy diskurser. Guilfoyle komplimenterer Foucault ved også at 

kigge på magt, og inddrager den viden der er produceret af psykologer og psykologien, til at 

pointere hvordan dette skaber en privilegeret position for professionelle indenfor dette felt, til 

at definere psykisk lidelse og hvad dette vil sige.  

3.4 Guilfoyles teori om psy diskurser 
Michael Guilfoyle er en praktiserende narrativ psykolog. Brugen af teori om psy diskurser er 

relevant for dette projekt, da hans begreber omkring psy-diskurser og psy komplekset, kan 

hjælpe os med at sige noget om hvem der har definitionsretten i psykiatrien. Derudover er 

Guilfoyle brugbar til at placere psykologiske fænomener i en kulturel kontekst, og kan der-

med bruges til at forstå hvordan vi er med til at vedligeholde og konstruere psykologiske ob-

jekter og endda diagnoser, gennem den måde de er forstået kulturelt.  

Guilfoyle skriver i sin artikel ‘Problematizing psychotherapy: the discursive production of a 

bulimic’ (2001) om hvordan psykologisk viden er uløseligt forbundet med produktionen og ‘ 

kompleksificeringen’ - (eng: complexification),  af individet i den vestlige kultur. ‘Psy dis-

kurser’, det vil sige den viden der er produceret af psykologien, psykoterapien, psykiatrien 

etc., er med til at skabe det psykologiserede selv. Offentlighedens kendskab til disse diskurser 
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fungerer som medskabende til denne produktion af det psykologiserede selv, da det er en 

diskurs der således også bliver velfaciliteret i lægmandssprog (Guilfoyle, 2001). Guilfoyle 

henviser også til ‘the psy-complex’- psy komplekset, et begreb der refererer til praksisser, 

ledet af de kulturelt udpegede eksperter: psykologen, psykiateren, etc. (Guilfoyle, 2014). Dis-

se praksisser som psy komplekset refererer til, er praksisser der alle har at gøre med psykolo-

gi og psykiatri, såsom terapi, forskning, psykologisk intervention og behandling, og som er 

ledet af disse professionelle.  

De her professionelle har en privilegeret position som eksperter på områder der har at gøre 

med at forstå mennesker og deres liv, og de ved ifølge Guilfoyle (2014) dermed mere om 

dette emne end hvad offentligheden kan håbe på. Offentligheden har en delvis adgang til nog-

le former for psy diskurser, men ‘eksperterne’, de professionelle, bliver givet en position som 

værende dem der er bedst udstyret, til at forstå og agere på ‘psy-områder’ (Guilfoyle, 2014). 

Guilfoyle argumenterer også for at de professionelles ekspert position er vel cementeret i den 

kulturelle viden. De fleste mennesker ville kunne pege på hvorfor en terapeuts viden og vur-

dering er mere legitim end for eksempel vedkommendes klient, og at terapeuten ved mere om 

klientens situation end de selv gør. Dette er baseret på antagelser fra offentligheden omkring 

teraputens træning i neutrale videnskabelige metoder, og klientens mangel på samme, kombi-

neret med eventuel dårligere dømmekraft baseret på vedkommendes mentale problemer 

(Guilfoyle, 2014).  

Disse forskellige faktorer - psy diskurser, psy komplekser og kulturelt udpegede eksperter - er 

med til at underminere almen viden, og betyder at mennesker ikke længere konsulterer hin-

anden, eller mennesker i deres nærområder ang. problemer på ‘psy-området’. I stedet virker 

det naturligt at sætte sin lid til de professionelle (Guilfoyle, 2014). Denne underminering af 

almen viden er ikke blot et resultat af disse forskellige faktorer, men bliver også en politisk 

strategi, hvorved almen vidende mennesker ikke føler sig klædt på til at takle problemer der 

falder indenfor en psy diskurs (Guilfoyle, 2001). Selve det at betegne noget som et psykolo-

gisk problem understreger dets kompleksitet, og sørger for at offentligheden aldrig vil få 

komplet adgang til forståelsen af det. De professionelle får derved reproduceret deres privile-

gerede position på grund af undermineringen af den almene viden (Guilfoyle, 2001). Som 

allerede nævnt har offentligheden nogen viden omkring psy diskurser, nok til at kunne identi-

ficere et problem der falder inden for det område, men samtidig er det tydeligt for dem, at de 

ikke er kompetente til at løse det eventuelle problem. Det kan argumenteres at dette er med til 

at gøre problemerne monstrøse, et eksempel på dette kan hentes fra Guilfoyles (2001) tidlige-

re nævnte artikel, hvor en mor kommer ind med sin datter som hun mistænker for at lide af 
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bulimi. Datteren er blevet flyttet hjem til sin familie, væk fra den by hun ellers boede i, og 

moren giver udtryk for at være bekymret og forvirret, og bange for at gøre det forkerte og 

derved gøre det hele værre (Guilfoyle, 2001). Psy diskurser placerer problemer som bulimi 

udenfor rækkevidde af ikke fagpersoner, hvilket konstruerer tilstanden som mystisk og meget 

alvorlig. 

Psy diskurser er også involverede i vores forståelse af individet. De idealer om individet der 

bliver reproduceret gennem psy diskurser fremstiller et selv-vidende, autonomt og afgrænset 

individ, og denne bliver den normative standard for hvilken individet med psy-problemer 

bliver sammenlignet med (Guilfoyle, 2001). I sin førnævnte artikel taler Guilfoyle om hvor-

dan en diagnose, i dette eksempel bulimi, kendetegner individet som indeholder bulimi. Bu-

limi er derfor ikke blot en udfoldelse af en bestemt adfærd, men en betegnelse der peger til-

bage på psykologiske objekter som bulimikeren indeholder - objekter som lavt selvværd, im-

pulsive tendenser, forvrænget kropsbillede og manglende indsigt (Guilfoyle, 2001). Disse 

psykologiske objekter er med til at facilitere bulimikerens subjektivering til en psykologisk 

forklaring af dennes adfærd og dem selv, som i sidste ende kan underminere hendes egen 

selvbestemmelse og bekræfte behovet for ekspert intervention (Guilfoyle, 2001). På den må-

de ender psy diskurserne og psy komplekset med at producere bulimikeren, og samtidig bli-

ver alle andre forklaringer diskvalificeret (Guilfoyle, 2001).  

I kraft af deres delvise kendskab til psy diskurser er offentligheden også med til at producere 

bulimikeren. Dette kan igen ses i eksemplet inkluderet i Guilfoyles artikel, hvor moren kon-

struerer hendes datters opførsel med en psy-begreber som: fornægtelse og tab af virkeligheds-

fornemmelse (Guilfoyle, 2001). Guilfoyle kommer dog ind på at man kan tale om livs-

problemer og omstændigheder på mange måder, og at det ikke altid behøver at være ved 

hjælp af psy diskurser (Guilfoyle, 2001). Guilfoyle mener ikke at der findes en hemmelig 

sand diskurs et sted, men blot at diskurser kan utydeliggøre andre diskurser, og at marginali-

serede diskurser kan være med til at udfordre de dominerende og ledende diskurser (Guil-

foyle, 2014). I eksemplet med pigen med bulimi kunne det have været muligt at tale med 

hende ud fra et ikke psykologisk feministisk perspektiv (Guilfoyle, 2001). Guilfoyle valgte 

dog en anden taktik, da det ikke var muligt at tale med hende om hendes opkastninger som 

problematiske. I stedet blev det muligt at tale med hende om nogle andre problemer der ikke 

ved første øjekast havde at gøre med bulimien (Guilfoyle, 2001). Ifølge Guilfoyle selv er det-

te en taktik, der kan bruges til at formulere og afgrænse psykologiske objekter og psykologi-

ske problematikker, andre steder end i de områder patienten ikke ønsker at tale om (Guil-

foyle, 2001). Så selvom der er tale om godartet hjælpsom snak, så ender det stadig med at 
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være en politisk manøvre ifølge Guilfoyle. Dette argumenterer han for f.eks. i tilfældet med 

pigen der  til sidst ender med at blive defineret ud fra nogle psykologiske objekter (Guilfoyle, 

2001). 

     

Andre negative elementer der opstår omkring psy diskurser og psy komplekset, er at der op-

står et problem omkring ideen om at vi skal finde årsagen til vores handlinger inde i os selv 

(Guilfoyle, 2014). Denne tendens til individualisering, der bl.a. skabes af psy diskurserne, 

kaster en skygge over sociale, økonomiske og kulturelle faktorer der omringer mennesker. 

Tendensen diskvalificerer muligheden for, at disse også kan have skyld i et menneskes pro-

blemer. I stedet bliver problemerne udelukkende personens eget ansvar, det samme gælder 

hvis et menneske ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet dem (Guilfoyle, 2014).  

Guilfoyle (2014) argumenterer for, at magten i samfundet ikke forsøger at få alle til at opnå 

samme status og kunne leve op til alle normer på lige vilkår. I stedet for er der grader af hvor-

ledes man lykkedes med at leve op til normer standarder fastsat af magten, og ud fra disse 

grader kan mennesker så blive rangeret (Guilfoyle, 2014). Ydermere kan det argumenteres at 

de mennesker der ikke lever op til de af samfundet fastlagte normer og standarder, er nød-

vendige for at andre mennesker kan blive positioneret som mere succesfulde (Guilfoyle, 

2014). 

3.5 Sammenfatning 
I dette kapitel er specialets teoretiske fundament blevet præsenteret. Det drejer sig om positi-

oneringsteori, Foucaults teori om psykiatri og magt, og slutteligt Guilfoyles teorier om psy 

diskurser og dennes påvirkning på mennesket. Teorierne spiller sammen ved at de alle, på 

forskellig vis, har fokus på magt, sproget, relationer og mikro praksisser.  

Med positioneringsteorien kan vi kigge på relationelle interaktioner i psykiatrien, mens man 

ved Guilfoyles teori ser hvordan diskurser indenfor psykologisk viden og om psykisk lidelse, 

er med til at fastsætte hvem der har definitionsretten indenfor dette felt, hvilket ifølge Guil-

foyle er de professionelle. Med Foucaults undersøgelse og redegørelse for magten bliver vi i 

stand til at undersøge denne på bedste vis, og bliver opmærksomme på historiciteten i fæno-

mener vi ellers tager for givet. Alt dette kan assistere i udvidelsen af forståelsen for de udfor-

dringer og oplevelser vores informanter møder i psykiatrien.  

Dette teoretiske fundament vil blive taget i brug i analysen af dette speciales datamateriale, 

og der vil blive henvist til teorierne i analyse kapitlet. 
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Kapitel 4: Analyse 
I dette afsnit, vil vi først præsentere de tre informanter Irene, Rose og Sofie. Dernæst præsen-

teres en model over analyseprocessen, samt de valgte tre temaer, som er “Diagnosen før 

mennesket”, “Omsorg som en radikal metode” og “At spille spillet”. Slutteligt opsamles ka-

pitlet og dertil opsummeres hvordan temaerne udspillede i hvert interview.  

4.1 Præsentation af informanterne 
For at give informanternes udsagn i analysen kontekst og derved bedre forståelse af deres 

udtalelser, præsenteres her vores informanter. 

 

Irene 

Irene er 34 år, oprindeligt fra Norge, men kom til Danmark som 11-årig. Irene er blevet sek-

suelt misbrugt af hendes far, indtil hun var 11 og fysisk misbrugt af begge forældre hele sin 

barndom. Som 18-årig kom hun på socialpsykiatrisk bosted og fik diagnoserne borderline og 

PTSD. Irene har været stærkt selvskadende, har mange selvmordsforsøg bag sig og været 

indlagt over 100 gange. I 2010 flyttede hun i egen lejlighed og tog uddannelsen social- og 

sundhedshjælper og har i dag fleksjob. Irene har ikke selvskadet i 4,5 år og kun været indlagt 

en enkelt gang de sidste to år - sidste gang i november 2019. Irene døjer med en del angst, 

hvilket gjorde at interviewet blev foretaget på mail. Irene holder af at skrive og ville helst 

udtrykke sig på skrift. Irene bor sammen med sin kat, og er udover at være interesseret i at 

skrive, er hun også interesseret i tegnsprog.  

 

Rose 

Rose er 25 år, har været i kontakt med psykiatrien siden hun var 11. Hun er stadig bruger af 

psykiatrien hvor hun bl.a. går til samtaleterapi. Hun kom i kontakt med psykiatrien i forbin-

delse med nogle problematikker i familien, der gjorde at hun udviklede tvangshandlinger og 

tvangstanker. Hun er oprindeligt blevet diagnosticeret med OCD, som teenager ændrede dette 

sig til autisme med uspecificeret angst, denne blev dog senere ændret til skizofreni som er 

den diagnose hun har i dag. Rose har udover disse diagnoser haft periodisk depression, noget 

hun aldrig er blevet diagnosticeret for, men som hun selv identificerer. Derudover blev hun 

som teenager diagnosticeret med  anoreksi imens hun var diagnosticeret med autisme Rose 

beskriver dog selv, at hun er kommet ud anoreksien. Rose har en uddannelse som webintegra-
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tor, og bor sammen med sin kæreste. Hun beskriver sig selv som kreativ, og har tegnet vores 

forsidebillede. 

 

Sofie 

Sofie er 33 år og læser til ingeniør. Hun har 10 års erfaring med psykiatrien og er diagnostice-

ret med paranoid skizofreni, dog med komplet remission dvs. hun har hverken haft sympto-

mer eller taget medicin siden 2016. Ved siden af studiet arbejder hun som selvstændig fore-

dragsholder, hvor hun underviser medarbejdere i psykiatrien. Her fortæller hun sin egen hi-

storie i psykiatrien fra et patient-perspektiv og underviser i forskellige emner såsom bruger-

involvering, motivation etc. Sofie har en kæreste, beskriver sig selv som familiemenneske og 

er frivillig i forskellige organisationer. 

 

Som nævnt i metodeafsnittet har vi benyttet  tematisk analyse, med gentagne genlæsninger og 

menings kondensering. Indblik i processen kan ses i nedenstående model.  
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Model 2: Analyseprocessen  
 
Interviewtemaer Kodning Meningskondensering Temaer 

 
 
 
 
Subjektivering 
 
 
 
 
 
 
 
Psy diskurser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritik af psykiatrien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spil-metafor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patient perspektivet 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnosen før menne-
sket 
 
Diagnosen som en 
forførende forklaring 
 
Stigma i psykiatrien 
 
Man kan ikke kritisere 
psykiatrien 
 
At turde at indgå i en 
relation med patienten 
 
 
Ideer om professionalis-
me 
 
 
Den ene gode medarbej-
der 
 
 
At huske hvorfor man 
ville arbejde i psykiatri-
en 
 
 
At få det værre af be-
handlingen 
 
Stort fokus på medicin 
 
At tale og give omsorg i 
stedet for medicin og 
bæltefiksering 
 
Ingen indflydelse på 
journal  
 
Psykiatrien som opdra-
gende  
 
 
Ikke at blive set, hørt og 
forstået 
 
Man tilpasser sig  
 
 
At tale psykiatriens 
sprog for at få hjælp 
 
 
Psykiatrien som det 
eneste sted at gå hen 
 
At føle sig dømt til at 
være noget man ikke er 
 
Psykiatrien positioneret 
som manglende indsigt 
 

 
 
 
 Diagnosen før mennesket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profession før menneske 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psykiatrien som understøttende 
eller forstærkende ift. negative 
selv-følelser 
 
Omsorg som en radikal metode 
 
 
 
 
Patroniserende tone 
 
 
Indskrænkede forhandlende 
positioner  
 
 
At blive opdraget til at være 
patient 
 
Kløften mellem hvad psykiatri-
en vil tale om, og hvad patien-
terne finder vigtigt 
 
 
 
 Psykiatriens sprog 
 
Processen (diagno-
senàchokketàfanget) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor blev mennesket 
af? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Omsorg som en     
radikal metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At spille spillet 
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4.2 Hvor blev mennesket af?: “Psykiatrien har travlt og er dygtige til 
diagnoser og procedurer, men knap så gode til mennesker” (Irene, 
303-304)  
 
Et tema der gik igen i interviewene omhandlende ikke at blive set som menneske, og at psy-

kiatrien ikke havde fokus på mennesket.  

I dette afsnit vil vi dykke dybere ned i hvor mennesket blev af, og hvad der ligger bag en så-

dan udtalelse. Dette vil gøres gennem subtemaerne ‘Diagnosen før mennesket’ og ‘Professio-

nen før mennesket’.  

4.2.1 Diagnosen før mennesket  
Irene beskrev i interviewet hvordan hun blev mødt af forudindtagede holdninger i psykiatri-

en. I forbindelse med spørgsmålet om der var en rigtig måde at være syg på gav Irene udtryk 

for, at der altid var et stort fokus på, hvorvidt hun hørte stemmer eller ej:  

 

“De startede altid med at spørge ind til stemmer og synshallucinationer. Havde man 

dem ikke, var det som om, man ikke var vigtig nok til deres tid. Som om de ikke læn-

gere ”gad” høre, hvad man havde at sige. Som om de allerede vidste, hvordan man 

havde det.” (Irene, 393-397)  

 

Noget der sprang særligt frem var den sidste del af sætningen: “Som om de ikke længere 

‘gad’ høre hvad man havde at sige. Som om de allerede vidste, hvordan man havde det”. 

Dette handlede ikke kun om at det var vigtigt for de professionelle om Irene hørte stemmer 

eller ej, men også om at de vidste hvordan Irene havde det, og derfor ikke behøvede eller 

‘gad’ at spørge mere ind til dette. Da Irene tidligere havde skrevet om nogle af de tanker hun 

blev mødt med, baseret på hendes diagnose, spurgte vi hende ind til hvordan det føltes for 

hende, at folk havde disse forudindtagede holdninger til hende. Hendes svar lød følgende:    

 

“Ja, det er rigtig svært, for det umenneskeliggør én. Man bliver på en måde degrade-

ret til en ting. Er værdiløs ting, der ikke har nogen sjæl, hvis det giver mening?! Det 

gør rigtig ondt indeni og er på en måde med til at slette ens identitet. Man er pludse-

lig ikke rigtig nogen.” (Irene, 778-782). 
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Hvad Irene her giver udtryk for, kan forstås ud fra Foucaults (if. Heede, 2012) subjektive-

ringsbegreb. Som nævnt i teoriafsnittet, kan subjektivering forstås som en magtmekanisme 

der tager almenmenneskelige fænomener og strukturerer dem i særlige individer, som kende-

tegn for denne specifikke type individ. Når de professionelle er interesserede i hvorvidt Irene 

hører stemmer eller ej, kan dette være udtryk for at de tjekker om hun skal have en anden 

diagnose eller om hun stadig kvalificerer sig bedst til en borderline diagnose. Havde hun hørt 

stemmer var der muligvis tale om at hun i virkeligheden kvalificerede sig bedre til en skizo-

freni diagnose, men da dette ikke er tilfældet, kan billedet af hende som borderline, samt al 

den viden der er om hende igennem den diagnose stadig gælde. Det vil sige, at de kendetegn 

der er ‘typiske’ for individer med borderline, stadig er kendetegnende for Irene, og derfor går 

de professionelle ud fra, at de ved hvordan hun har det. Irene bliver fastgjort i denne identitet, 

da hun ikke selv får lov til at fortælle sin side af sagen. Dette kan også være med til at skabe 

følelsen af at blive umenneskeliggjort og degraderet til en ting, som hun selv beskriver. Den-

ne følelse af umenneskeliggørelse, kan sammenlignes med det der beskrives i den historiske 

gennemgang; at ethvert individ som genkendes som afsindigt vil få status af et objekt (Fou-

cault, 2004). Dette gjorde sig gældende i asylet, men kan også beskrives som værende gæl-

dende i dette tilfælde. I dette tilfælde er det dog ikke en potentiel afsindighed, der umenne-

skeliggører Irene, men hendes diagnose.  

Guilfoyles (2001) beskriver en diagnose, som noget der kendetegner individet, der har diag-

nosen. Diagnosen peger altså tilbage på nogle psykologiske objekter, som indehaveren af 

diagnosen har. I Irenes tilfælde kan de professionelle gå ud fra, at hun indeholder nogle be-

stemte psykologiske objekter, der kendetegner mennesker med en borderline diagnose. Dette 

faciliterer en psykologisk forklaring af Irenes adfærd, og kan være med til at underminere 

hendes egen selvbestemmelse Dette kommer til udtryk  ved at Irene ikke får lov til at influe-

re, hvordan de professionelle fortolker, at hun har det. Irene bliver fastholdt i en identitet og 

får tildelt nogle træk og nogle hensigter som hun ikke selv får lov at bestemme over. Irene har 

også eksempler på at antagelser omkring hendes diagnose, hendes hensigter og hendes indre 

liv bliver fejlfortolket, og hun taler om hvad dette betyder for hende:   

 

“Man mener, at folk med Borderline er meget kompromitterende i deres opførsel [...]. 

Og når de så er i en relation, kortvarigt, klynger de sig til vedkommende i en sådan 

grad, at de andre ender med at føje vedkommende til stor skade for begge parter [...]. 

Jeg klynger mig ikke til folk, for jeg har meget svært ved at stole på folk (er dog blevet 

bedre), så disse forudindtagede fordomme om Borderline passer ikke på mig. Allige-
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vel er det sådan, jeg bliver mødt i Psykiatrien – at man ikke skal komme for tæt på 

mig, fordi jeg så laver splitting på dem eller tager mere end, der tilkommer mig.” ( 

Irene, 604-619) 

 

Irene bliver her fejlfortolket ud fra sin diagnose. Der er aspekter af diagnosen der ikke passer 

på hende, men hun har ikke indflydelse på dette. Guilfoyle (2014) beskriver hvordan psy ek-

sperter bliver tildelt en position, som værende dem der bedst kan forstå problemer og ople-

velser, der falder ind under ‘psy området’. Deres position som eksperter bliver produceret og 

vedligeholdt af forskellige faktorer. Guilfoyle (2014) argumenterer for, at de fleste almindeli-

ge mennesker, på grund af deres kun delvise adgang til en psy diskurs, opfatter eksperters 

vurdering og viden som mere legitim end for eksempel klienternes. Dette betyder også at 

skulle Irene protestere imod antagelserne omkring hende, kan hendes protest slås hen, med 

det argument at eksperterne ‘ved bedst’. Sagt på en anden måde, så kan hendes protest imod 

at blive subjektiveret altid diskvalificeres. Dette beskriver Foucault (if. Heede 2012) også i 

sin gennemgang af den syges status i asylet, hvor den syge altid på forhånd var afvæbnet. . 

I forbindelse med subjektivering og forudindtagede holdninger, er det interessant at se på 

splitting. Splitting er et begreb der dækker over en bestemt form for opførsel, som man ofte 

forbinder med personer, der kvalificerer sig til diagnosen borderline. Splitting kan også ses 

som et eksempel på subjektivering, da splitting kan ses som et almenmenneskeligt fænomen 

der er organiseret som kendetegn for personer med borderline. Man kan se et eksempel på det 

almenmenneskelige i splitting, i et eksempel Irene kommer med i interviewet. Hun starter ud 

med at forklare, hvordan hun ser splitting: “Og så tænker jeg, at splitting i virkeligheden står 

for, at man spiller folk ud mod hinanden, fordi man bruger en (eller flere) i personalegrup-

pen mere end de andre” (Irene, 787-789). I forlængelse af dette forklarer hun så det naturlige 

i at foretrække en person frem for nogle andre: “Men hvem gør ikke dét? Hvem går ikke til 

den, man føler sig tryg ved frem for de andre?” (Irene, 789-791). Dermed kan man se, hvor-

dan det almenmenneskelige fænomen: at være mere tryg ved en bestemt person frem for nog-

le andre, bliver kaldt splitting, og gjort til noget der er specifikt for mennesker med diagnosen 

borderline.  

Splitting faciliterer derudover en vis reaktion fra personalet. Denne reaktion er, som nævnt i 

tidligere citat af Irene, at de ikke skulle komme for tæt på hende, noget der tilnærmelsesvist 

kan virke som en straf og en form for disciplinering, men som ifølge Irene selv, også er en 

helt modsatrettet reaktion på, hvad hun som person havde brug for:  
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“Mange i Psykiatrien mener, at hvis man har Borderline, øver man altid splitting og 

skal ikke have for meget opmærksomhed. Det er helt forkert. Hvordan skal man lære 

kærlighed og omsorg, når man ikke har fået det hjemmefra og, ingen tør vise det”  

(Irene, 279- 283).  

 

Udover en umenneskeliggørelse, fostrer subjektiveringen, og de forudindtagede holdninger 

der kommer med den, også en reaktion fra personalet, der ikke er den passende reaktion, i 

forhold til Irene.   

Noget der går igen i Irenes udsagn, er, at hun bliver mødt som en diagnose og ikke som et 

menneske. Hendes diagnose kommer før mennesket bag, et tema der også går igen i inter-

viewet med Rose:  

 

“Når du kommer ind som patient, for en udredelse for eksempel, eller bare for øh te-

rapi, så bliver du målt og vejet og undersøgt, og vendt som denne her ’Uh spændende 

specimen’, rigtig rigtig hurtigt, i stedet for bare at blive mødt som et menneske 

[mmm] og det er (-) øhm hvad er det danske ord for det, dehumanizing” (Rose, 237-

241). 

 

Rose får, dog på en anden vis, sagt noget lignende det Irene siger. Irene beskriver, at hun føl-

te sig umenneskeliggjort, og at hun blev gjort til en ting. Dette minder om når Rose siger at 

man bliver mødt som et spændende specimen, og derigennem umenneskeliggjort,. Det at 

Rose bruger specimen over en anden formulering er interessant ud fra begrebet ‘libido scien-

ti’, som nævnt i teoriafsnittet. Som beskrevet her handler libido scienti om en drift mod vi-

denskabelige forklaringer, og en tro på at disse kan forklare alt. Ud fra Roses udlægning af 

oplevelsen, får man et billede af nogle professionelle, som har en meget videnskabelig tilgang 

til hende; som et eksemplar der skal måles, vejes og undersøges, og derigennem skal der fin-

des en videnskabelig forklaring. Siden Rose giver udtryk for at dette for eksempel kunne væ-

re i forbindelse med en udredning, kan det argumenteres for at forklaringen, der skal findes, 

er en diagnose, som Rose så kan sorteres ind i. 

Dette taler også ind i Foucaults (if. Heede, 2012) tanker omkring de sandhedsregimer der 

eksisterer i ethvert samfund. Som nævnt i teoriafsnittet, er der i ethvert samfund et sandheds-

regime, hvor  specifikke individer og teknikker er med til at fastslå sandheden. I det moderne 

samfund er det, der fastlægger sandheden, videnskaben og de videnskabelige teknikker. Det 

kan argumenteres, at sandhedsregimet indenfor psykiatrien også er fastsat af de professionel-
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le. Ifølge Guilfoyle (2014) er det de professionelle der kan agere eksperter på ‘psy-området’, 

således har de definitionsmagten og kan dermed fastlægge sandhedsregimet.  Hvad der skal 

komme ud af denne videnskabelige tilgang til Rose, er en sandhed. En sandhed om hende og 

en sandhed om de problemer der har bragt hende til psykiatrien. Ifølge Rose medfører denne 

tilgang en umenneskeliggørelse. Hun fortæller yderligere:  

 

“Man føler sig bare som denne her øhm (-) ja freak. Det er som om det er et freak-

show ik’ [ja, mmm], og det er aldrig en god følelse, fordi så føler man sig eskluderet 

fra størstedelen af befolkningen, fordi psykologen eller psykiateren sidder der sådan 

(-) et/et normalt menneske ik’, og siger: ’Du er unormal’ og ’Du burde ikke føle så-

dan her’ og ’Der er noget galt med dig’ ik, øhm” (Rose, 244-250). 

 

Citatet giver associationer til psykiatriens historiske udvikling, hvor det bliver nævnt at psy-

kiatrien var bygget på jord der var reserveret til de marginaliserede og de bortkastede. Denne 

jord, kan det argumenteres, er stadig for de marginaliserede og dem der står uden for ideen 

om det normale. Roses oplevelse af at være en ‘freak’, der sidder overfor den ‘normale’ pro-

fessionelle, kan også forstås yderligere ved hjælp af Guilfoyle. Specifikt Guilfoyles (2001) 

sammenligning med det normative individ og individet med ‘psy’-problemer. Som nævnt i 

teoriafsnittet, taler Guilfoyle (2001) om, hvordan psy forståelser er involverede i vores forstå-

else af individet. Individet forstås som selv-vidende, autonomt og afgrænset, og dette norma-

tive individ bliver dermed den standard som individer med psy problemer bliver sammenlig-

net med. Man kan altså sige, at Rose oplever denne sammenligning, og den eksklusion der 

følger med. 

I forbindelse med et spørgsmål om hvorvidt det var muligt at udtrykke kritik i psykiatrien, 

beskriver Rose at det var svært, og videre siger hun: 

 

“Og det syntes jeg bare er sådan en skam, fordi at, det er bare så typisk me/med vi-

denskab ik’, hvor sådan psykologi det bliver jo kategoriseret lidt som en videnskab 

ik’. [mmm] At de føler de har regnet det hele ud, jeg føler det er en misforståelse, vi-

denskab/videnskab burde være en legeplads, konstant i vækst, konstant vende tingene 

ik’ og være åbne til at prøve nye ting.” (Rose, 416-423) 
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Her kommer Rose med en kritik- samt positionering af, ikke blot psykiatrien og psykologien, 

men også videnskaben, der er fundamentet for mange af psykiatriens synspunkter og meto-

der.  

 

Ud fra positioneringsteorien, kan man argumentere for at patienter positioneres som syge. 

Deres protester (accountive positionering) bliver ikke hørt, og patienter har derved begrænse-

de muligheder for at få taget deres protester seriøst. Allerede i første møde med psykiatrien, 

positioneres de som værende patient (syg). Der er her tale om første type positionering. Som 

patient kan man argumentere for, at de har ret til at modtage behandling, og på den anden 

side pligt til at indordne sig og efterleve den givne behandling.  

 

Manglen på mennesket i psykiatrien kommer ikke blot til udtryk gennem et større fokus på 

diagnoser fremfor menneske, men kommer også til udtryk i et subtema vi har valgt at kalde: 

‘professionen før mennesket’. Informanterne efterlyste, udover at blive set som mennesker, 

også at møde mennesker indenfor psykiatrien, i stedet for ‘bare’ professionelle. 

4.2.2 Professionen før mennesket 
Foucault (if. Heede, 2012) skriver, at magt ikke kan ejes af nogle bestemte, og at den ikke er 

nogen global binær kamp mellem magthaverne og de undertrykte. Magt er tværtimod et 

grundvilkår, for at leve i et samfund, og er en styring af menneskers mulighedsfelter. Der-

igennem kan man tale om, at det ikke kun er patienterne der er underlagt en form for magt, 

men at de professionelle også oplever en styring af deres mulighedsfelter. Dette belyser Rose 

i interviewet:  

 

“Det var også som om at hun [behandleren, red] et eller andet sted havde vægge op-

pe, som om at hun var bange for at lyde dum ik’ [...] ’Ej det s/det bare/det er også for 

pinligt, at det/det er jo uprofessionelt, det har jeg jo ikke læst i nogen bog’” (Rose 

790-800).  

 

Rose beskriver her, at den behandler hun havde på det tidspunkt havde ‘vægge oppe’, og at 

dette måske havde noget at gøre med, at vedkommende var bange for at lyde dum. Den sidste 

del af citatet er Rose, der laver sjov med ideen om en psykolog, der ikke tør sige noget som 

vedkommende ikke har læst i en bog. Rose formulerede sig generelt meget gennem humor i 

interviewet, og i flere passager laver hun sarkastiske gengivelser af de professionelle hun har 
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mødt. På trods af at Rose her i sjov, kommenterer de professionelles afhængighed af teori og 

viden fra litteratur, er det noget der går igen, hos de andre informanter. Informanterne gav 

alle udtryk for, at de professionelle kunne være meget bundne i f.eks. teorier og viden fra 

‘psy-komplekset’ for at bruge Guilfoyle’s term (2014). 

Ifølge Guilfoyle (2014) og hans teori, er der en diskurs om at problemer, der falder ind under 

‘psy’-området ikke kan løses af almene mennesker med almen viden. Derimod skal de løses 

af psy eksperterne, i dette tilfælde de professionelle, med brug af psy diskurser, dvs. den vi-

den der er produceret af psykologien, psykiateren etc. Guilfoyle (2014) beskriver dette som 

noget, der stopper almene mennesker fra at søge hjælp hos hinanden, når de identificerer et 

problem der falder indenfor psy området. Man kan videre argumentere for, at det blokerer 

den professionelle (eksperten), fra selv at tænke udenfor psy diskurser. Guilfoyle (2014) kal-

der denne underminering af almen viden en politisk strategi. Det kan også ses som en magt-

mekanisme, der påvirker almene mennesker til ikke at føle sig kompetente på dette felt, men 

også påvirker de professionelle til at skulle tænke og opføre sig på en bestemt måde for at 

være kompetente. Derigennem er de professionelle underlagt en magt, der styrer de mulig-

hedsfelter, de har til rådighed, i dette tilfælde indskrænket til dem der ligger indenfor psy 

diskurserne. 

Rose udtrykker et ønske om at det kunne være anderledes, noget Sofie også, på en lignende 

måde, beskriver:  

 

“Hvorfor er det det hele skal være så teoretisk, når det handler om det menneskelige, 

hvorfor er det vi går væk fra det relationelle, som jeg jo synes er et af de vigtigste 

punkter [ja] i arbejdet med psykisk sårbare det er det relationelle - turde at gå ind i 

en relation til de mennesker uden at være bange” (Sofie, 124-129).  

 

Udtrykkene at ‘turde’, og de professionelle positioneret som værende ‘bange’ var også noget 

der gik igen i interviewene. Bange for at lyde ‘dumme’ som vi allerede har set et eksempel 

på, men også  bange for at tale om bestemte ting:  “Der er rigtig mange ting som (-) de er for 

bange for at snakke om føler jeg” (Rose, 262-263). Dette kan beskrives ud fra psy diskursers 

indflydelse på de professionelles måder at arbejde på. En af de ting Rose specielt oplevede at 

de professionelle var bange for at snakke om, var emner som var mere eksistentielle og politi-

ske (Rose, 293-301). Rose beskriver, at nogle af de mere eksistentielle emner var noget af 

det, der gjorde mest ondt på hende, uden at hun selv kunne sætte ord på det, men at hendes 

behandler på det tidspunkt ikke var åben for at undersøge dette (Rose, 277-289). Dette kan 
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forstås som at de mere eksistentielle temaer falder udenfor ‘psy’ området indenfor psykiatri-

en, og dermed udenfor de professionelles mulighedsfelter.  

 

Informanters fortællinger om, samt positioneringer af, ‘den gode professionelle’ er interes-

sante at udfolde. Alle vores informanter havde mindst en historie om en professionel i psyki-

atrien, der gjorde en forskel. Denne blev ofte præsenteret som en der turde, i modsætning til 

dem der ikke gjorde:  

 

“Jeg tror også, at en anden ting, der fik hende til at skille sig ud, var, at hun gav mig 

kram. Det er ikke velset af alle i Psykiatrien, men hun turde være sammen med mig i 

det svære – også selvom jeg græd” (Irene, 486-489).  

 

“Hun var egentlig en af dem som ikke rettede ind og ikke altid gjorde hvad hun blev 

bedt om fra ledelsen side, men hun var også en af dem som aldrig mistede troen på 

mine ressourcer” (Sofie, 265-267).   

 

“Der var så mange facader oppe, men så mødte jeg jo min nuværende behandler, og 

der er ikke nogen facader, han møder mig som et menneske, og snakker til mig som et 

menneske, og det føles mere som et samarbejde, end det føles som om jeg kommer ind, 

og bliver klinisk evalueret af en professionel” (Rose, 319-324)  

 

Der er altså et ønske fra informanternes side om, at de professionelle ikke skal være styret af 

en psy diskurs eller en magtmekanisme der kommer derfra. I stedet er der et ønske om at 

kunne få lov til at tale om tingene på en anden måde, og blive mødt som et menneske af et 

andet menneske. Vores informanter havde deres egne tanker og teorier om hvordan menne-

sket bag professionen kunne blive fundet frem igen. Rose talte om hvordan psykologer og 

behandlere skulle være mere villige til at lytte til patienternes egne ønsker og fortolkninger af 

oplevelser, før de kom frem med teorier og symptombeskrivelser: “Man er der lidt som en/en 

vejleder ik’, [...] Man er der ikke som, ja (-) som fæ/fængselsbetjent eller som kirurg der skal 

desikere min personlighed” (Rose 889-893). 

 

Sofie var optaget af at tale ind i nogle af de bevæggrunde de professionelle havde til at arbej-

de indenfor det psykiatriske felt til at starte med, og hvordan de kan være ‘forsvundet’ i deres 

tid i systemet: ”Deres grund til at de arbejder i psykiatrien, men som  de godt kan have mistet 
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fordi de også har været i et system i nogle år og blevet skolet i hvordan er det så man gør” 

(Sofie, 134-138). Efter Sofies udsagn ønsker hun at tale ind i nogle af disse grunde til hvorfor 

de professionelle valgte et job i psykiatrien til at starte med, for at fjerne fokusset fra teorier 

og i stedet have fokus på det menneskelige (Sofie, 124-138). At Sofie nævner at disse grunde 

kan være forsvundet gennem lang tid i systemet og skoling, kan man beskrive ved psy diskur-

sers magtmekanisme, der begrænser de professionelle i at være et menneske.  

 

Ud fra positioneringsteori ser man også hvorledes de professionelle positioneres i en sam-

fundsdiskurs som værende eksperten, med ret og pligt til at administrere den 'rette' behand-

ling. De professionelle har ikke pligt til at møde mennesket, men pligt til at leve op til profes-

sionelle krav. Den gode behandler er i denne forbindelse den der tager sig retten til at lytte til 

patienterne og møde disse. 

 

4.3 Omsorg som en radikal metode: “Den måde jeg blev mødt på i 
systemet var egentlig bare med til at understøtte min egen selvfølelse 
af at være forkert og farlig” (Sofie, 1105-1107) 
 
I dette afsnit udfoldes temaet omkring det ‘radikale’ i at give omsorg i form af snakke og 

fysisk kontakt, i stedet for nogle af de mere ‘traditionelle’ metoder indenfor psykiatrien. Det-

te tema handler om, hvordan det at ‘turde’ vise omsorg, samt ikke at være ‘bange’ for at tale 

med patienter, efterspørges fra informanterne, frem for bæltefiksering, medicin og fokus på 

symptomer. Derudover beskriver informanterne i interviewene, hvordan de kunne få det vær-

re af behandlingen i psykiatrien pga. manglen på omsorg samt at de traditionelle behandlings-

former kunne forstærke negative selvfølelser. . 

Omsorg kaldes her for en radikal metode, ikke fordi psykiatrien aldrig viser omsorg, men 

grundet informanternes erfaringer med mangel på omsorg, der kunne få omsorg til at fremstå 

som en sjældenhed indenfor psykiatrien. 

4.3.1 At tale og give omsorg i stedet for medicin og bæltefiksering 
 

“Sådan [bæltefiksering, red.] startede de fleste af mine indlæggelser. Under indlæg-

gelsen oplevede jeg, at bæltefiksering blev brugt som en slags PN – at de nærmest ba-
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re bæltefikserede mig, før problemet var opstået, for som de ofte sagde: ”Jeg kender 

godt dig.” (Irene, 176-180).  

 

PN står for ‘pro necessitate’ og betyder ‘efter behov’. Bæltefiksering bliver i ovenstående 

eksempel beskrevet som en metode, der blev brugt før der overhovedet var et problem fordi 

personalet, ifølge Irene, ‘kendte hende’. Irene skriver, at hun er imod bæltefikseringer (Irene, 

l. 184) og om hendes erfaringer med bæltefiksering skriver hun: “Men jeg tror også, det 

[bæltefiksering, red] kunne have været undgået langt de fleste gange, hvis nogen havde tur-

det vise omsorg i stedet for.” (Irene, 185-187). Irene italesætter omsorg som noget man skal 

‘turde’, mens bæltefiksering, i dette eksempel, er ‘standard proceduren’, PN. Omsorg beskri-

ves som en radikal og anderledes  metode, til forskel fra bæltefiksering.  

Irene fortæller yderligere i interviewet om en positiv oplevelse med en sygeplejerske, som 

modsatte sig de andre medarbejdere, som skulle til at bæltefiksere Irene:  

 

“Hun [sygeplejersken, red] listede sig hen til mig og i stedet for at holde mig fast (og 

dermed begå et nyt overgreb på mig), tog hun om mig og hold mig i et knus. I starten 

strittede jeg imod, men fordi hun blev ved med at holde om mig og tale stille og roligt 

til mig, faldt jeg til ro. Jeg endte med at blive bæltefikseret alligevel, for nu havde læ-

gen jo ordineret det, men det var meget blidere for mig, end det ellers ville havde væ-

ret.” (Irene, 190-197). 

 

Flere ting springer i øjnene i dette citat. For det første fremstår det nærmest billedligt, hvor-

dan sygeplejersken holdt Irene i et knus, fremfor bæltefikseringens ‘greb’. Derudover beskri-

ves bæltefiksering, som værende ‘endnu et overgreb’, foruden de utallige, hun var udsat for 

gennem sin opvækst. Ved at tale stille og roligt til hende samt omfavnelsen, faldt hun til ro. 

Sætningen ‘jeg endte med at blive bæltefikseret alligevel, for nu havde lægen jo ordineret 

det’, virker på sin vis absurd, da Irene allerede var ‘faldet til ro’, som hun beskriver. 

Ud fra citatet fremgår der klare positioner. Irene som den syge, usammenhængende og util-

regnelige patient med få til ingen rettigheder. Over for hende står behandlerne, med vidtgå-

ende beføjelser, heriblandt retten til at fiksere ‘efter behov’ og ingen umiddelbar pligt til at 

imødekomme Irenes behov og ønsker. Irene er en patient ‘de kender’ og ved hvordan de skal 

behandle. Man kan også beskrive bæltefikseringen som en performativ positionering med 

omgående effekt, dvs. Irene position var ikke til forhandling. I forhold til moralsk positione-



 68 

ring, kan man sige at lægen i dette tilfælde, positioneres som moralens ‘overdommer’. I den 

konkrete moralske orden (psykiatrien), har lægen  ret og pligt til at bæltefiksere Irene.   

 

Kigger man på hvad der kunne komme i stedet for denne umiddelbart brutale bæltefiskering, 

beskriver Sofie, et ønske om at behandlerne tør tale om de svære ting. Sofie beskriver vigtig-

heden i at turde tale med patienten om de ting, hun har oplevet og ikke blot se det som symp-

tomer på en bagvedliggende og kontekstløs psykisk sygdom. For, som Sofie siger omkring 

symptomer: 

 

“det [symptomer, red.] stammer oprindeligt fra noget de [patienterne, red.] har fået 

skadet eller noget som/et traume eller [mmh] ens barndom, men det bliver bare spal-

tet så langt væk fra patienten eller fra-fra borgeren selv, at det bliver så øhm, fjernt 

fra dem [...]. Det bliver så voldsomt også fordi man så hele tiden får at vide, det må 

ikke være en del af dig, det er forkert [mmh] det er sygeligt, det er sygdom. Men det 

ER en del af en, det kan man ikke undgå” (Sofie, 785-793). 

 

Sofie beskriver her vigtigheden i at tale med patienterne om hvor symptomerne ‘stammer’ 

fra, samt vigtigheden i ikke at gøre symptomerne til noget ‘forkert’ og ‘sygeligt’.  

 

Med afsæt i projektets teoretiske fundering, kan man argumentere for, med Foucaults teori, at 

Irene og Sofie subjektiveres som syge og dermed som det ‘fremmede’ overfor den ‘raske’ 

(personalet). Det skaber en afstandstagen til patienten. Ud fra Sofies udsagn kan man også 

tale om det store fokus på symptomer, og det at de ikke må være der, som noget der påvirker 

patienterne negativt. Som beskrevet i den historiske udvikling blev der under interneringen 

taget ekstrem afstand til galskab, eller som vi ville kalde det i dag, psykisk sygdom. Hvor 

oplevelser der falder uden for det normale før  næsten kunne forherliges og var en del af den 

daglige erfaring for mennesket, kan det argumenteres at der i dag tages stor afstand fra det 

‘skøre’ og det ‘gale’ dvs. at det nu skal ‘forsvinde’ fremfor at forstås. I konteksten af Sofies 

kommentar betyder det at de symptomer som folk oplever, ikke må være hos dem, og bliver 

omtalt som sygeligt.  

Der kan også drages paralleller til den moraliserende holdning der var til de syge i Pinels 

asyl. Dette kan siges på baggrund af at patienterne skal forholde sig til dele af dem selv 

(symptomerne) som noget forkert, og derved får internaliseret selvfordømmelse, ligesom i 

eksemplet med Pinels patient.  
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Yderligere kan man argumentere for, at når man ‘ser’ patienten som syg, er der ingen grund 

til, at indgå i relationen og ‘turde’ at spørge ind, fordi patienten er syg.  

 
Netop denne afstandstagen til patienterne, forstærker dog, ifølge informanterne, følelsen af at 

være ‘syg’ og dertil en følelse af at være forkert, som i det følgende præsenteres. 

4.3.2 Psykiatrien som forstærkende ift. negative selv-følelser 
 

“Når jeg havde det rigtig skidt så var/havde jeg også en følelse af at være meget far-

lig, fordi jeg kom jo på isolationsstuer og skærmning, bælte øh fordi jeg var farlig for 

mig selv, men-men der var heller ikke nogen der turde gå ind til mig og sætte sig ned 

til mig og [...] spørge hvordan jeg havde det [mmh] fordi [...] jeg var en af dem der 

krøb under huden på dem, jeg var en af dem som manipulerede og splittede, alle de 

her ting som de jo troede ud fra min diagnose (Sofie, 1091-1099). 

 

Et tema der gentager sig i informanternes fortællinger, handler om psykiatrien som en in-

stans, der understøtter nogle af de negative selvfølelser som informanterne bærer rundt på. 

Ved første øjekast virker det paradoksalt, da psykiatriens formål er at hjælpe.  

I forbindelse med sin diagnose og indlæggelse kan det argumenteres at Sofie bliver pålagt 

positionen som patient. Når Sofie beskriver isolationsstuer og skærmning, kan man se dette 

som et udtryk for at hun yderligere er bliver positioneret som syg og farlig. Denne position 

medfører indskrænkede rettigheder, eks. har hun ikke længere ret til at være sammen med 

andre mennesker. Dette sker også i kraft af de professionelle omkring hende, og deres positi-

on og pligt som behandlere. Sofie beskriver at disse ting skete når hun var til fare for sig selv. 

I kraft af dette indtager de professionelle en position bl.a. på baggrund af deres fag, hvor de 

har pligt til at sørge for at Sofie ikke gør skade på sig selv. Ifølge Harré (2014) og positione-

ringsteorien, kan man sige, at de professionelle derfor har pligt til at lindre, mens Sofie har ret 

til at modtage behandlingen, dvs. bæltefikseringen, skærmningen etc. 

Den anden komponent i positioneringstrekanten er handling. En handling får først mening når 

den er sat i et narrativt forløb, der gør den meningsfuld. I dette tilfælde er handlingerne 

skærmningen, isolationen og fikseringen, men også fraværet af andre handlinger. Sofie be-

skriver hvordan der ikke var nogen der kom ind og satte sig hos hende. Handlingerne og 

manglen på samme, bliver i denne forbindelse meningsfulde grundet de psykiatriske narrati-

ver - her narrativet om Sofie som farlig. Det bringer os til det tredje og sidste begreb i positi-
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oneringstrekanten: storylines. Storylines situerer interaktioner i en historisk og social kon-

tekst. Tanker og ideer om professionalisme og hvilken viden der er nyttig her, påvirker den 

mening vi giver bestemte handlinger. At de professionelle for eksempel ikke gik ind til Sofie, 

kan forstås ud fra den viden der er genereret fra psy komplekset på baggrund af subjektive-

ring, om at det er vigtigt at holde afstand til en der udøver splitting eller kan være manipule-

rende. 

Dette giver associationer til Pinels stilhedsprincip, der er præsenteret i den ‘Historiske gen-

nemgang. På samme måde som i asylet under Pinel, taler personalet ikke til patienten, i dette 

tilfælde Sofie, baseret på en professionel antagelse om, at det er bedst at lade være. Denne 

praksis hvor personalet ikke taler med patienten, har en effekt hos Sofie, som minder om den 

effekt praksissen havde i asylet, da den internaliserer skyld og en skam hos patienten. Her 

beskrevet af Sofie hvor hun reflekterer over de følelser der blev forstærket i mødet med psy-

kiatrien: 

 

“Og det er egentlig også noget af det som jeg synes er vildt vigtigt også når jeg er ude 

at fortælle, [og] noget af det jeg prøver at belyse for dem er den måde jeg blev mødt 

på i systemet var egentlig bare med til at understøtte min egen selvfølelse af at være 

forkert og farlig og u/og i vejen, og det blev bare sådan en ond spiral” (Sofie, 1103-

1108). 

 

Asylet og de principper der eksisterede med den institution findes ikke længere, men det gi-

ver alligevel mening at lave en sammenligning fra asylet til psykiatrien i dag, i det vores in-

formanter beskriver hvordan de føler sig forkerte i mødet med psykiatrien. På trods af at asy-

let ikke eksisterer længere, kan den internalisering af selvfordømmelse, som var en af Pinels 

principper til behandling, stadig finde sted hos vores informanter i mødet med den moderne 

psykiatri. Dette kan for eksempel ses i dette citat fra Rose, som beskriver hvordan hun for-

søgte  at komme med kritik af nogle af hendes oplevelser i psykiatrien, men fik at vide af en 

professionel, at hun nok huskede det værre end det var:  

 

“Men sådan nogle ting de gjorde virkelig virkelig ondt, fordi de fordrede/jeg har nog-

le/nogle stemmer i hovedet som prøver at rage mig ned og gøre mig sindssyg øhm, 

uden at gå for meget i detaljer, det fodrer dem HELT VILDT, så da jeg kom ud var 

mit hoved ved at sprænge, med at: ’Du er galt på den, se du har ikke nogle [...] [pro-

blemer] og de problemer du har det er noget du selv har brygget i dit hoved, og du 
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burde aldrig komme herind igen, og du burde isolere dig selv og du’ det havde 

FULDKOMMEN modsatte effekt af hvad det burde have .” (Rose 698-708). 

 

Rose siger her at dette havde den modsatte effekt af hvad det burde have, men samtidig lyk-

kes det i dette tilfælde at lukke ned for Roses kritik af psykiatrien. Selvom Roses selvfor-

dømmelse ikke var den professionelles hensigt, så fjerner den ansvaret for hendes dårlige 

oplevelser fra psykiatrien, og lægger dem over på hende selv. 

Vender vi tilbage til Sofie, var det nok heller ikke i de professionelles hensigt at hun skulle 

opleve sig selv som farlig. At hun føler sig farlig kan forstås ud fra den position Sofie bliver 

tildelt, kombineret med de handlinger der bliver udført. Handlingerne får mening gennem et 

narrativ der er præget af ideer om den professionelle som en ekspert, et narrativ der også er 

påvirket af en fortid, hvor patienten er blevet behandlet på en disciplinerede og moralsk bag-

grund.  

Sofies positionering som farlig kan forstås ud fra positioneringstrekanten, og derved som et 

resultat af en mangefacettet proces, en proces der munder ud i at Sofie føler sig forkert og 

farlig. Sofie kommer selv ind på  hvordan hun prøver at gøre opmærksom på det når hun taler 

med professionelle i psykiatrien, og på den negative påvirkning det har haft på hende.  

Som nævnt tidligere i specialet, kan de negative oplevelser forstås yderligere, ved at se på de 

positive oplevelser. Efter Sofie udsagn om at føle sig forkert i interviewet, spurgte vi hende 

om man kunne have opført sig på en måde, der havde fået hende til at føle sig rigtig. Dertil 

kom hun med en historie om en sygeplejerske, der havde spurgt ind til hendes viden om selv-

skade, for at sygeplejersken kunne forbedre sit arbejde med patienter der selvskadede meget. 

Sofie beskriver de følelser denne forespørgsel gav hende:  

“Jeg havde en følelse af at-at selvom at jeg havde det dårligt, så kunne jeg stadig 

bruges til noget [mmh] og jeg havde ikke en følelse af at lå der og var i vejen og var 

forkert [...]. Jeg havde faktisk en følelse af at jeg havde lyst til at åbne op. Og så lidt 

skal der faktisk til, altså det er noget af det der har gjort afgørende betydning når der 

er nogle der har spurgt [...] “hva vil du ikke fortælle mig lidt om det du lige har ople-

vet fordi det synes jeg bare, det kunne bare give mig så meget viden eller så meget 

indsigt” (Sofie, 1162-1173). 

Følelsen af at Sofie havde viden som andre gerne ville høre, gav altså en positiv oplevelse, i 

modsætning til de negative oplevelser tidligere beskrevet i dette afsnit. Dette kan kædes 
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sammen med subtemaet ‘diagnosen før mennesket’, da det kan argumenteres at sygeplejer-

sken der spurgte ind til Sofies viden, møder hende som et menneske, hvor de andre praksisser 

møder hende som en diagnose 

 

Slutteligt præsenteres det tredje og sidste tema: At spille spillet, som handler om hvordan 

patienter navigerer i det psykiatriske system, for at få den hjælp de behøver.  

 

4.4 At spille spillet: “Jeg lod i flere år også som om jeg tog noget 
bestemt medicin for ikke at blive stemplet som en, der ikke ville 
samarbejde” (Irene, 817-819) 

I informanternes fortællinger fornemmer man et spil, for at bruge Bourdieus (1990) metafor 

som redegjort for i teoriafsnittet. Spillet, i dette tilfælde, handler om hvordan man begår sig i 

psykiatrien dels for at blive hørt, dels for at få den hjælp man behøver. I dette afsnit udfoldes 

det psykiatriske ‘sprog’, måder at opføre sig på samt steder at stå, hvor man kan blive hørt og 

have indflydelse på egen behandling.   

4.4.1 Introduktion til spillet og psykiatriens sprog 
 

“Jeg var faktisk lettet, da jeg fik min diagnose, for pludselig var jeg ikke bare sær, 

men det havde et navn. Folk lod til at forstå mig. De kunne ofte fortælle mig, hvorfor 

jeg handlede, som jeg gjorde. Men pludselig ændrede det sig. Der kom flere og flere 

huller, hvor jeg oplevede, at folk ikke forstod mig, at de tog fejl og at jeg blev puttet i 

en bås. Ja, tilmed at jeg ikke blev hørt på pga. forudindtagede meninger.” (Irene, 

598-605).  

 

Irene beskriver i dette eksempel, hvordan hun oplevede at få en diagnose. Først kom lettelsen, 

men lidt efter lidt ændrede det sig til at blive en kamp om at blive forstået. Fortolkende kan 

man kalde diagnosen for en forførende forklaring, en ‘falsk sandhed’ om, at nu ved man en-

delig, hvad der er galt og hvad der skal gøres. Dog ser man, ud fra informanternes fortællin-

ger som vil blive udfoldet nedenfor, at diagnoserne kan blive fængslende. Pludselig kan man 

ikke komme af med den igen og der er ikke andre steder at tage hen og få hjælp. Som tidlige-

re nævnt, kan  subjektiveringen ud fra diagnosen, fastholde patienterne i en position som 
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‘syg’. Derfor kan man argumentere for at patienterne må ‘spille med’ på psykiatriens præmis, 

for at få den nødvendige hjælp. 

I interviewene beskriver informanterne måder at  opføre sig på i psykiatrien. De beskriver, 

hvordan man finder ud af hvad psykiatrien lægger vægt på, og hvad de ikke lægger vægt på 

og man kan læse med i sin journal, og se hvad de skriver (Sofie, 204-205). Man kan til dels 

tale om en ‘opdragende’ tilgang, der gør, at man som patient tilpasser sig forståelsesrammen i 

psykiatrien. Det starter med diagnosen som beskrevet ovenfor. Ofte taler professionelle i psy-

kiatrien om, at diagnoser blot er et fagligt redskab. Dog ser man hvordan diagnoserne skaber 

et felt, hvori der er bestemte måder at opføre sig på, og man begynder at tilpasse sig denne 

forståelsesramme. I forbindelse hermed, fortæller Sofie om at få en diagnose og hvordan hun 

begyndte at forstå sig selv ud fra den:  

“Så er det også sådan her jeg skal agere, så er det sådan her jeg skal leve mit liv, så 

er det/det er de her forholdsregler jeg pludselig skal til at tage. [...] vi bliver undervist 

i psykoedukation [læren om egen diagnose, red] i du skal/du har de her redskaber, 

det er sådan her du skal leve dit liv, det er de her/du skal lære at leve med de her be-

grænsninger som din sygdom sætter (Sofie, 177-187).  

Udover at det kan være identitetsdefinerende at få tildelt en psykiatrisk diagnose, kan man 

også argumentere for at psykiatrien ‘opdrager’, eller fastholder mennesker i en patientrolle, 

eller med Sofies ord: man lærer at man skal leve med en diagnose, med bestemte forholds-

regler og måder man bør leve sit liv på. Med Bourdieus (1990) begreb om spillet, kan man 

her se psykiatrien som et felt med et bestemt regelsæt for spillet. Reglerne er i dette tilfælde 

måder at opføre sig på - at bruge bestemte redskaber som psykiatrien præsenterer (f.eks.  

psykoedukation) samt lære hvilke begrænsninger sygdommen sætter. Med Bourdieus (1990) 

begreb om kulturel kapital, kan man argumentere for, at patienter her tilegner sig socialt ac-

cepterede måder at leve og opføre sig, som psykisk syg, foreskrevet af psykiatrien.  

Interviewdeltagerne beskriver i linje hermed, hvordan de følte sig ‘fanget’ eller nødsaget til at 

spille med, fordi der ikke var andre steder gå hen og få hjælp. Som Irene beskriver, er psyki-

atrien ofte den eneste mulighed man har for at få hjælp, da den er gratis (Irene, 269-271). 

Fordi psykiatrien er den eneste mulighed for at få hjælp, må man, som Rose beskriver det, 

tilpasse sig psykiatriens spilleregler: “Man føler man konstant skal gå på æggeskaller for ikke 

at udløse negativ respons,[...], så man begynder at tilpasse sig” (740-743). Man begynder, 
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med Bourdieus (1990) terminologi, at tilpasse sig spillets regler for ikke at udløse negativ 

respons. Med Bourdieus begreb om kropslig positionering, kan man sige, med mangel på 

andre muligheder for at få hjælp, at Rose blev trukket ind i en position hvor man må tilpasse 

sig psykiatriens ‘spilleregler’. Rose beskriver yderligere hvordan hun holdt igen med at sige 

til personalet, hvad hun tænkte samt at hun tænkte meget over hvordan hun sagde ting til dem 

- en ‘overlevelsesteknik’, som hun kalder det (632-635). Med denne beskrivelse fornemmer 

man nærmere et spil for at overleve, fremfor blot et spil om at ‘vinde’, som Bourdieu karakte-

riserer formålet med at spille spillet. Rose beskriver  derved psykiatrien som et sted, hvor 

man skal overleve, gå på æggeskaller og tilpasse sig.  

Informanterne i dette projekt taler om det karakteristiske sprog i psykiatrien og hvordan de 

måtte ‘tale med’, dvs. bruge den psykiatriske forståelsesramme og termer, for at blive hørt og 

for at få den hjælp de havde brug for. Man kan kalde det endnu en af reglerne, i Bourdieus 

(1990) terminologi, hvor psykiatriens sprog er rammesættende for, hvordan der kan tales om 

psykisk sygdom. Disse temaer er ofte forudsat af den pågældende diagnose og psykiatriske 

termer, i tråd med Guilfoyles (2014) teori om psy diskurser. Et eksempel herpå, er Roses for-

tælling om hvordan der var emner i psykiatrien hun ikke kunne tale med dem om: 

“ [...] hun [behandleren, red] var sådan lidt: ’Jamen vi skal snakke om dine SYMP-

TOMER ik’, altså dine hallucinationer’ og sådan noget, hvor at nogen gange så det 

der også gjorde mest ondt for mig, det var det der med at føle sig udenfor samfundet, 

og hvordan fungerer samfundet egentlig, og hvad er min rolle i det, og hvad er me-

ningen (-) mED MIN EKSISTENS, et eller andet sted ik’. [mmm] Det var nogle 

spørgsmål jeg havde, uden at vide præcis det var det ik’. Men hun ville slet ikke un-

dersøge (Rose, 278-292). 

Det Rose helst ville tale om, kunne hun ikke, da rammesætningen for samtalen var hendes 

symptomer og hallucinationer. Dette siger også noget om hvem der har positionen til at defi-

nere rammerne, i dette tilfælde behandleren.  

 

Et eksempel på den magt psykiatrien udøver, ift. at definere hvordan der tales om patienter-

nes problemer, kommer Irene med i email-interviewet. Hun forsøgte på et  tidspunkt at hænge 

sig selv, inde på hendes stue. Heldigvis blev det opdaget, og personalet fik skåret rebet over. 

Irene beskriver her, hvordan personalet ikke talte med hende om episoden efterfølgende. Hun 

læste senere i sin journal, hvad de professionelle har skrevet om episoden:  
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“I min journal omtales jeg som psykotisk imens, men jeg ved, jeg ikke var psykotisk 

(jeg har været psykotisk tidligere og kan udmærket godt skelne). Men skammen var 

stor, for hvis jeg ikke var psykotisk, havde jeg ikke haft nogen legal undskyldning.” 

(Irene, 290-294).  

Vi spurgte hende efterfølgende om hun kunne uddybe hvad hun mente med ‘legal undskyld’ 

og hun svarede: 

“Så når jeg ikke var psykotisk, blev skammen større fordi, så måtte det være noget, 

jeg havde gjort med vilje. Evt. pga. en personlig agenda mod personalet eller for at få 

opmærksomhed. Set ud fra deres øjne.” (Irene, 545-548).  

Dette eksempel siger noget om, at det er psykiatriens fortolkning der her gør sig gældende ift. 

at definere hvad der skete. Man kan argumentere for, at dette også er et eksempel på den in-

ternalisering af skam, som vi tidligere har set eksempler på finder sted i psykiatrien. Irene 

bruger i dette eksempel psykiatriens sprog med formuleringer af ‘typiske borderline træk’, til 

at forklare hvordan de ville forstå situationen, hvis de vidste, at hun ikke var psykotisk. Så 

ville de, ifølge Irene, se det som en måde at få opmærksomhed på og som en personlig agen-

da mod dem ‘set med deres øjne’, som hun skriver.  

Man kan argumentere for at psykiatrien, i dette tilfælde, ikke vil godtage Irenes fortolkning, 

og i stedet kun ville se det som en psykotisk handling. Magten bliver tydelig her, da deres 

fortolkning (at hun var psykotisk) endte i Irenes journal, uden hun havde mulighed for at pro-

testere. Ud fra dette eksempels kan man argumentere for, at definitionsmagten ligger hos 

psykiatrien. 

Som nævnt i teoriafsnittet, har Bourdieu et agonistisk syn på spillet, dvs. man spiller med for 

at ‘vinde’ samt for at dominere andre. Vi vil dog argumentere for, at spillet for de informanter 

der deltager i dette projekt, ikke handler om at vinde, men om at få den nødvendige hjælp.  

Irene beskriver hvordan hun oplevede en form for ‘hierarki’ i forbindelse med de forskellige 

diagnoser:  

“Jeg har også prøvet at blive behandlet dårligt, fordi jeg ikke havde ”en rigtig diag-

nose”, som f.eks. skizofreni. Hvis man ikke hallucinerer, er man ikke rigtig syg og er 



 76 

dermed bare én, der optager en sengeplads, som en af de rigtig syge kunne have få-

et.” (Irene, 221-225). 

Eksemplet kan sammenlignes med Sofies følelse af at ‘være i vejen’ som er beskrevet tidlige-

re i opgaven, da Irene beskriver at hun optog en sengeplads for en af de rigtigt syge.   

Ud fra dette citat, kan man argumentere for med Bourdieus (1990) begreber, at diagnoser 

giver ‘ressourcer’ man kan bruge, for at ‘vinde’ spillet, hvad enten det i dette tilfælde handler 

om at få hjælp eller at blive taget alvorligt.  

4.4.2 Spillet om at få hjælp 
 

“Jeg har været meget bestemt [mmm], men det skal man være i det her system, ellers 

så får man ikke den hjælp man vil have, eller har brug for (Rose, 270-274). 

 

I dette eksempel, positionerer Rose psykiatrien som et sted, ifølge hendes oplevelse, hvor 

man skal være bestemt og ligefrem, for at få den hjælp man behøver. Irene beskriver en an-

den måde at få hjælp på, nemlig ved at tale sig ind i psykiatriens sprog. Her beskriver Irene, 

hvordan hun, pga. borderline diagnosen, ikke følte, at psykiatrien tog hende lige så seriøst, 

som dem med en skizofrenidiagnose. I interviewet sagde hun: Jeg har også prøvet at lyve 

overfor lægen og sige, jeg hørte stemmer, fordi ellers oplevede jeg, at han ikke tog mig alvor-

ligt. Ellers var jeg bare besværlig (Irene, 841-843). Dette eksempel kan beskrives som endnu 

en måde, at tale sig ind i psykiatriens forståelsesrammer, for at blive taget alvorligt.  

Irene beskriver yderligere, hvordan hun måtte tage bestemte midler i brug, der i den psykia-

triske forståelsesramme har kunne kommunikere, at hun havde brug for hjælp: “F.eks. tog jeg 

en overdosis for at komme ind i systemet i sin tid, fordi jeg var ”nødt til” at tale Psykiatriens 

sprog for at blive taget alvorligt” (Irene, 815-817). Irene fortæller videre, om en periode på 

en afdeling, hvor personalet havde begrænset opmærksomhed på hende: “Jeg ”blev nødt til” 

at selvskade for overhovedet at blive hørt. Kun sådan følte jeg, at jeg blev ”nogen”” (Irene, l. 

437-439). Irene fortæller i den forbindelse om at hun kunne se et mønster ift. selvskaden: Når 

hun var indlagt på afdelinger med mere nærhed og kontakt, selvskadede hun markant mindre.  

Dette påstås ikke, at man skal selvskade eller forsøge selvmord for at blive taget seriøst i 

psykiatrien. Ovenstående eksempler er også et spørgsmål om, at psykiatrien har for få hænder 

til at hjælpe, og ører til at lytte. Det væsentlige man ‘snubler’ over i dette citat, er, at selvska-
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de, selvmordsforsøg mm. ikke nødvendigvis er tegn eller et symptom på en psykisk sygdom, 

men også kan ses som et sprog for at få hjælp.  

Senere i interviewet siger Irene: “Jeg lod i flere år også som om jeg tog noget bestemt medi-

cin for ikke at blive stemplet som en, der ikke ville samarbejde” (Irene, l. 817-819). 

Bourdieu taler om kulturel kapital og hvordan det at tale på en måde som folk opfatter som 

pænt og interessant, kan tilegne en person mere kulturel kapital. I ovenstående tilfælde, kan 

man argumentere for, at der er en psykiatrisk kapital, i form af hvorvidt man ‘taler sig ind i’ 

psykiatriske termer, eller sagt på en anden måde, taler sig ind i ‘psy’ diskursen. Taler man i 

de ‘rigtige’ termer, som er de psykiatriske, får man lettere adgang til hjælp. Dette kan også 

overføres til de professionelle, der som tidligere nævnt, kunne beskrives som ‘bange’ for at 

tale udenfor psy diskursen, muligvis af frygt for at miste psykiatrisk kapital, sagt med Bour-

dieus terminologi.     

 

Rose beskriver, retrospektivt, hvordan hun, når hun hører sig selv fortælle om sine oplevelser 

‘nu’ tænker, hvor ‘spild af tid’ det var somme tider at være i psykiatrien. Her refererer hun til 

denne oplevelse: 

 

“Jeg valgte mine ord med omhu [...], jeg valgte hvad for nogle emner jeg ville snakke 

om før jeg gik ind, du ved [mmm]. Hvor jeg var sådan [..] jeg ved hun ikke vil snakke 

om de her ting, s/som for eksempel øhm (-) min utilfredshed med samfundet eller med 

mig selv i samfundet nærmere ik’. Øhm, så jeg vælger at snakke om denne her diskus-

sion jeg har haft med en ven i stedet for, fordi [...] det kan hun forholde sig til, og det 

generer mig vel også lidt ik’ (Rose, 767-777). Og videre “altså når man hører det nu, 

det er jo spild af tid, fordi det var jo ikke, det jeg kom for [mmm], jeg kom ikke for at 

snakke om mine venner vel altså” (Rose, 778-780).  

 

Rose positionerer her den behandler hun gik til samtaler hos, som en hun ikke kunne tale med 

om de ting hun allerhelst ville og havde brug for. Hun beskriver også, hvordan hun forberedte 

sig inden samtalerne, så de havde noget at snakke om.  

 

Mange af de omtalte eksempler peger på, at ‘spillet’ handler om, at få den hjælp man har be-

hov for. Irenes ‘jeg blev nødt til’, Roses ‘tilpasning’ samt Sofies ‘forholdsregler’ peger alle i 

retningen af, dels disciplinering, men også at blive trukket ind i nogle positioner hvor man 

‘spiller med’, for at få hjælp.  
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4.5 Sammenfatning 
Ifølge positioneringsteorien, kan man sige, at alle tre interviews er et udtryk for tredje type 

positionering, dvs. positionering af andre eller en selv i en anden kontekst end i den originale.  

Beskrivelserne i interviewene er på den måde ikke positioneringer, der foregik engang, men 

er positioner, der stadig forhandles og udfordres (anden type positionering), i dette tilfælde i 

interviewet.   

 

I dette kapitel har vi forsøgt at udvide forståelsen af de oplevelser og udfordringer som Irene, 

Rose og Sofie mødte i psykiatrien, ved hjælp det teoretiske fundament som redskaber.  

Interviewene var karakteriseret ved at være både forskellige og sammenlignelige, på den må-

de, at informanterne berørte lignende emner.  

Noget alle informanter beskrev, dog på forskellige måder, var oplevelsen af og erfaringer 

med at blive ‘set som en diagnose’ og ikke som et helt menneske. Rose lagde her vægt på at 

hun ønskede et fokus, der ikke kun handlede om symptomer, når det kom til hendes behand-

ling. I tråd med dette lagde Irene vægt på ønsket om at blive mødt som et mennesket, og ikke 

blot som en diagnose. Sofie berettede om lignende beskrivelser som de to andre, men lagde 

også vægt på det relationelle som værende vigtigt i behandlingen af psykisk sårbare. Irene og 

Sofie var begge orienteret mod omsorg, og vigtigheden af denne, Rose i mindre grad. Der-

imod var det tydeligere at fornemme ‘spillet’ om at få hjælp i Rose og Irenes udtalelser, end i 

Sofies, hvor der også var en fornemmelse af det, men ikke i nær så høj grad.     

Alle tre informanter fortalte om gode oplevelser i psykiatrien, ofte i forbindelse med en be-

stemt god professionel.  

Et tema som ikke blev berørt i analysen, som både Irene og Sofie omtaler, var udfordringer 

med at komme på somatisk afdeling, hvor de oplevede stigmatisering pga. deres psykiatriske 

diagnoser samt deres selvskade. Temaet blev valgt fra, da man kan argumentere for, at det til 

dels ikke handlede om psykiatrien.  

 

Denne analyse og informanternes beskrivelser, peger på et system der ikke fungerer optimalt. 

Et system der ikke møder patienter som mennesker og hvor der ikke bliver snakket og lyttet 

nok til patienterne. Analysen peger også på et system, som kan fortærke forkerthedsfølelser 

og følelsen af at være syg. Endvidere peger analysen på et system, med begrænset til ingen 

forhandlende positioner som patient, der gør at man må ‘tale psykiatriens sprog’ samt ‘spille 

med’, for at få den hjælp man behøver. 
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I diskussionen vil vi tage et skridt videre, hvor vi forholder os til samt kommer med bud på 

hvorfor nogle patienter har disse oplevelser og udfordringer i psykiatrien, som vi her har gi-

vet et udpluk af. 
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Kapitel 5: Diskussion 
Dette speciale tog afsæt i problemformulering: Hvordan opleves det at være patient i psyki-

atrien, og hvilke udfordringer beskrives i mødet med systemet? Den bringes frem igen i dis-

kussionen, og en del af diskussionen vil tage afsæt i denne.  

I dette kapitel præsenteres først psykiatrien som en kultur, hvor kulturbegrebet defineres. 

Yderligere præsenteres en model, der er med til at beskrive psykiatrien som en kultur. Der-

næst diskuteres projektets metode, heri begreberne transparens, gyldighed og genkendelig. 

Dertil diskuteres makroetiske overvejelser i forhold til publicering af specialet. Slutteligt vil 

vi komme med bud på fremtidig forskning samt en diskussion af specialets praksisrelevans.  

5.1 Psykiatrien som en kultur 
I arbejdet videre fra analysen, med afsæt i de temaer og den teori der er blevet præsenteret, 

vil metaforen om psykiatrien som en kultur her blive præsenteret. Dette tema kommer til en 

hvis grad fra udtalelser fra vores informanter. Eksempelvis Sofie fortalte om hendes opfattel-

se af psykiatrien, som værende en bestemt kultur, og talte i den forbindelse om kulturel mod-

stand mod ændring (Sofie, 938-939). Men ideen om psykiatrien som en kultur tog også afsæt 

det teoretiske fundament i specialet. Blandt andet giver Guilfoyles (2014) teori om psy dis-

kurser associationer til delte tanker og ideer, der faciliterer en bestemt måde at forstå og agere 

på. Endvidere kan Bourdieus (1990) spil metafor, som vi så i analysen, beskrive psykiatrien 

som et sted, hvor man ‘lærer feltets spilleregler’. Dette kan pege på ideen om en kultur, hvor 

man lærer og forstår sociale praksisser, dvs. ‘feel of the game’ bliver til ‘feel of the culture’. 

Forskellige temaer i analysen pegede også på psykiatrien som en kultur, bl.a. bliver der i in-

terviewene fortalt om ‘psykiatriens sprog’. Alt dette fik ideen og metaforen om psykiatrien 

som en kultur, eller en kultur indenfor psykiatrien, til at vokse. 

 

5.2 Definition af kulturbegrebet 
Der tages udgangspunkt i Halls definition af kultur, i sin introduktion til bogen ‘Representati-

on: Cultural Representations and Signifying Practices (1997). Her taler Hall (1997) om kul-

tur, som primært optaget af produktion og deling af mening mellem medlemmer af et bestemt 

samfund eller en gruppe. Kultur betyder, ifølge Hall, at medlemmer af en bestemt kultur for-

står omverdenen på en forholdsvis ens facon. Således er det muligt, for medlemmerne af kul-

turen, at udtrykke sig om verden omkring dem, på måder der vil blive forstået af andre (Hall 
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1997). Der vil dog altid være en væsentlig grad af diversitet og forskellighed i fortolkning, 

forståelse og representation af ethvert givent emne indenfor en kultur. Fokus på delte menin-

ger (eng. shared meaning) som Hall (1997) taler om, skal dermed ikke forstås, som noget der 

forudsætter en fuldkommen homogen kultur. Hvad dette betyder for psykiatrien som en kul-

tur, er, at de mennesker der indgår i kulturen må have nogle ens tanker og måder at forstå 

verden på. Disse kan man argumentere for, til en hvis grad er fastsat gennem makropraksis-

ser, der definerer standardprocedure og diagnoser, hvilket er påvirket af den historiske kon-

tekst, som psykiatrien eksisterer i. Hvad der menes med makropraksisser og den historiske 

kontekst påvirkning, vil blive uddybet senere i dette afsnit. 

Medlemmer af en kultur deler de samme kulturelle koder, det vil sige billeder, ideer og kon-

cepter, som gør det muligt for dem at forstå verden på forholdsvis samme måde (Hall, 1997). 

I psykiatriens tilfælde er disse kulturelle koder til en hvis grad givet gennem organisatoriske 

praksisser, eksempelvis ved guidelines og diagnosemanualer, som gør det muligt for persona-

let at forstå diagnoser og behandling ud fra de samme ideer og koncepter. Hall (1997) kom-

mer også ind på, at medlemmer af den samme kultur, må tale det samme sprog for at kunne 

dele meninger og ideer. Her menes der sprog i bred forstand, hvor medlemmer bl.a. skal kun-

ne fortolke kropssprog og ansigtsudtryk forholdsvis ens. Her bliver det relevant at inddrage 

socialisation. Socialisation kan ses som processen hvorved en person bliver engageret i kultu-

relle meningssystemer, således at de af personen opleves som følte oplevelser og sandheder 

omkring verden (Much, 1997). Socialisation kan dermed ses som en indvielse til en kultur og 

en bestemt måde at tænke på. I den psykiatriske kontekst kan man sige at de personer, der 

kommer i kontakt med psykiatrien, bliver socialiseret ind i dens forståelsesramme.  

 

Hvilken kultur er der så tale om i psykiatrien? Som videreudvikling af temaerne i analysen, 

kan man argumentere for, at kulturen i psykiatrien skabes og opretholdes af tre faktorer 1) 

mikropraksisser, 2) makropraksisser og 3) psykiatriens historiske kontekst. De tre hjørner 

påvirker og er afhængige af hinanden, og på den måde er de selvopretholdende. De tre fakto-

rer skaber tilsammen kulturen i psykiatrien, og vil i det følgende gennemgås.  
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Model 3: Psykiatrien som en kultur. 

 

1. Mikropraksisser 

Med mikropraksisser menes der nogle af de hverdags-strukturerede praksisser der forekom-

mer i psykiatrien. Dette kan eksempelvis være journalskrivning, hvor det er den professionel-

le der noterer overvejelser, faglige begrundelser og vurderinger omkring patienten eller sam-

taler om behandling. Begrebet mikropraksis dækker også over nogle af informanternes ople-

velser i psykiatrien, præsenteret i analysen, da nogle af de oplevelser de beretter om, kan ses 

som hverdags-strukturerede praksisser. For eksempel, som Irene beskrev, bæltefiksering før 

problemet opstod. Dette kan ses som en mikro-praksis, der er faciliteret af forståelser og me-

ninger der er delt af personalet, omkring håndteringen af Irene i en problemsituation. Denne 

håndtering kan man argumentere for, også er baseret på hendes diagnose.  

Noget af den teori der er blevet præsenteret i analysen, kan også sættes i forbindelse med 

psykiatrien som en kultur. Eksempelvis kan subjektivering ses som en mikro-praksis, der er 

med til at fastholde patienter i en bestemt position, de ikke kan forhandle og dermed ‘und-

slippe’.  

I analysen blev der bygget videre på subjektivering ved hjælp af Guilfoyles (2001) teori, hvor 

det blev beskrevet at subjektivering og psy diskurser faciliterer en psykologisk forklaring af 

individet. Dette kan ses som en form for socialisering ind i kulturen i psykiatrien. Patienten 

får introduceret psykologiske og psykiatriske begreber og forklaringer om sig selv. Disse kan 

ud fra kulturbegrebet, ses som ‘delte meninger’ (eng: shared meanings), som er den måde 

medlemmerne i en kultur opnår fælles forståelse. På den måde bliver subjektivering også op-

retholdende for kulturen i psykiatrien. 



 83 

Mikropraksisserne er således med til at opretholde kulturen i psykiatrien, og påvir-

ker/påvirkes af makropraksisserne og den historiske kontekst. Det kan argumenteres at æn-

dring i mikro-praksisserne, således er svære at opnå. Dette kan beskrives med nedenstående 

eksempel. 

Et nyt tiltag indenfor den danske psykiatri, er implementering af ‘recovery orienteret praksis’, 

som betyder at der tages udgangspunkt i patientens egne oplevelser. Denne tilstræber et men-

neskesyn, hvor det er patienten der har unik viden om egne symptomer og liv. Dog viser det 

sig, at den recovery orienterede tilgang ikke lykkes, trods de professionelles ønske, da flere 

strukturelle forudsætninger i psykiatrien ikke lægger op til denne tilgang (Waldemar, Esben-

sen, Korsbek, Petersen & Arnfred, 2019). I studiet af Waldemar et al (2019) beskrives hvor-

dan der i psykiatrien på forhånd aftales og vurderes en plan for patientens behandlingsforløb 

og derefter spørges der til patientens holdning. Dette begrænser brugen af patientens egen 

viden og holdning. Studiet viser derudover, at det er de professionelles vurdering, der i sidste 

ende tæller hvilket resultere i, at den recocery orienterede tilgang ikke lykkes (Waldemar et 

al, 2019). Noget lignende beskriver informanten Sofie, da hun fortæller om et nyt journalsy-

stem der kom, da hun var indlagt. Her kunne man som patient skrive kommentarer inde i sy-

stemet, hvis man var uenig i det medarbejderen havde skrevet. Problemet var bare, at der al-

drig blev fulgt op på Sofies kommentarer i systemet (Sofie, 890-905). Med Waldemars stu-

die, samt det omtalte journalsystem kan man argumentere for, at det er svært at implementere 

nye tiltag, dvs. nye mikropraksisser i psykiatrien, når kulturen stadig bliver opretholdt af an-

dre faktorer. Med det menes, at man kan opstille og implementere nok så mange nye tiltag i 

psykiatrien - nye journalsystemer, nye samtaleteknikker og nye teorier (mikropraksisser). 

Dog kan man argumentere for, at de disse praksisser ikke lykkes, bl.a. fordi der stadig er en 

kultur, der strukturelt ikke ligger op til disse praksisser. 

 

2. Makropraksisser 

Med makropraksisser menes nogle af de større strukturelle tiltag, der  strukturerer og organi-

serer psykiatrien. Som nævnt i forhold til Hall’s (1997) definition af en kultur, er makroprak-

isser med til at forme de fælles tanker og forståelser mennesker i psykiatrien har, da disse 

sætter rammerne for eksempelvis standardprocedure og diagnoseforståelse.  

Makropraksisser er f.eks lovgivning. Den danske psykiatrilov har blandt andet paragraffer der 

betegner reglerne for tvang, der skal sikre at dette sker i overensstemmelse med grundlæg-

gende retssikkerhedsprincipper (psykiatriloven, kapitel 2, §2). Dette påvirker naturligvis mi-

kropraksisserne omkring tvang, da det sætter nogle rammer for denne praksis, der ikke kan 
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forhandles indenfor de individuelle psykiatriske hospitaler i Danmark. Det er derudover også 

påvirket af den historiske kontekst, da selve det at udsætte patienterne for tvang er historisk 

opstået.  

I psykiatriloven ses også andre aspekter der påvirker mikropraksisserne, heriblandt i hvor høj 

grad overlægen på institutionen har det sidste ord. Dette kan blandt andet ses i §4a, der lister 

mulighederne for beslutningstagen, indenfor de bestemmelser der kræver overlægens afgørel-

se, i tilfælde af overlægens fravær:  

“Bestemmelserne i § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, § 10 a, stk. 1, 1. pkt., § 11, § 12, stk. 4, § 

13, stk. 2, 1. pkt., § 15, stk. 1 og 2, § 18 g, § 19 a, stk. 1, 2, 6 og 7, og § 21, stk. 2, er 

ikke til hinder for, at en beslutning i overlægens fravær træffes af en anden læge. I så-

danne tilfælde skal overlægen efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen.” 

(Psykiatriloven, §4a).   

Det ses ud fra antallet af bestemmelser, i hvor høj grad overlægen er den der har det sidste 

ord, i forbindelse med visse beslutninger omkring behandling og håndtering af en patient. I 

vedkommendes fravær kan der tages beslutninger uden overlægens involvering, men han skal 

derefter involveres hurtigst muligt, der er derfor ingen mulighed for ikke at få overlægens 

besyv. 

 

Et andet aspekt af makropraksisser er diagnosemanualen ICD-10 (International Classification 

of Diseases, 10. udgave) som benyttes i Danmark.  ICD-10 er en diagnosemanual sat i system 

efter symptombeskrivelser. Denne sætter rammen for psykiske diagnoser i Danmark, og for 

hvordan de skal forstås.  

Diagnosemanualen arbejder ud fra en somatisk forståelse, dvs. ud fra ideen om, at der er en  

patologisk forklaring (sygdom), der kan findes, og som derfra sætter rammerne for behand-

ling. Diagnosemanualen og den somatiske tilgang har bl.a. været vigtigt, for at placere psyki-

atri på lige fod (lige så vigtig) som somatik. Dog skaber det i den psykiatriske kontekst, kan 

man argumentere for, en forståelse af mennesker, som sætter diagnosen før individet og dets 

livshistoriske kontekst. Det kan argumenteres at dette sås i analysen, hvor diagnosen før 

mennesket var et tema, som alle vores informanter talte om. Det blev derudover også efter-

spurgt af informanterne, at mennesket kunne få lov til at træde frem i stedet for diagnosen. 

Yderligere kan det også argumenteres at ICD-10 lægger fundament til den subjektivering som 

informanterne oplevede, og som resulterede i en del udfordringer.  

Et andet perspektiv ift. ICD-10, er at der har været store forhåbninger til, at psykiatrien kunne 

opdatere ICD-10 baseret på neurobiologien af psykiske sygdomme. Dog er de er ikke nået så 
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langt siden ICD-10 udkom i 1993 (Simonsen, 2018). Som Gøtzsche (2015) argumentere for, 

ved man ikke meget om psykiske sygdomme og det er endnu ikke påvist, at folk med psyki-

ske sygdomme, har hjerner der er forskellige fra raske personers hjerner. Dog er  denne til-

gang stadig den bærende opfattelse  ift. psykiatriske diagnoser, som en ‘delt mening’, hvor-

ved medlemmerne af denne kultur forstår diagnoser.   

 

I forlængelse af ICD-10 og lovgivningsmæssige makropraksisser, indgår bestemmelser om 

specifikke diagnoser som adgangsgivende til bestemte ressourcer, også som en makropraksis. 

Disse ressourcer kan være i form af f.eks økonomisk støtte. For at vende tilbage til temaet ‘at 

spille spillet’, kan man argumentere for, at ressourcer i form af hjælp, skaber et spil  hvor 

man spiller med, for at få den hjælp man har behov for. Som allerede nævnt kan man i en 

kulturel kontekst, tale om en feel of the culture, i stedet for en feel of the game. Dermed bli-

ver dette spil om ressourcer, en del af kulturen indenfor psykiatrien. For at kunne spille spil-

let, må man således også forstå kulturen, da det at forstå de delte meninger og forståelser om-

kring diagnoser, er et krav for at kunne forstå de ressourcer de åbner op for.   

 

Som de ovenstående eksempler viser, kan man argumentere for at makropraksisser former 

mikropraksisser, som blandt andre er de praksisser der eksisterer omkring tvang, og det at 

‘spille spillet’.   

 

3. Den historiske kontekst 

I teoriafsnittet i denne opgave blev et historisk tilbageblik med brug af Foucault (2004) præ-

senteret. Dette blev til dels gjort med henblik på, at en forståelse for historiciteten og forgæn-

gerne for den moderne psykiatri, ville hjælpe på forståelsen af den nutidige institution, og det 

der foregår derinde. Dette historiske tilbageblik kan nu også bruges til at placere psykiatrien i 

den historiske kontekst, der er det 3. hjørne i trekantsmodellen.  

Den historiske kontekst optræder i vores interviews. Dette som en bemærkning om følelsen af 

noget rigidt og autoritært indenfor systemet, der måske kunne skylde institutionens fortid 

(Rose, 423-438). Eller Sofies kommentar, om den ‘modstand mod forandring’  hun oplevede 

i psykiatrien (Sofie, 970-987), som hun argumenterede for,  kan skyldes et efterslæb fra den-

gang. Afsnittet ‘Psykiatrien historiske udvikling set gennem Foucault’ har også assisteret i 

analysen, i form af sammenligninger mellem almenhospitalet, asylet og den moderne psyki-

atri. Selvom psykiatrien og den behandling af de syge som den tilbyder, er gået gennem man-
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ge ændringer, kan det argumenteres at den historiske kontekst er væsentlig, når man kigger på 

psykiatrien som den er i dag.  

Det bliver gennem den historiske kontekst muligt at kigge på oprindelsen af praksisser og 

strukturer, der stadig er tilstede i psykiatrien i dag. Selve det at skulle håndtere ‘de gale’, og 

de afvigende er noget der ifølge Foucault (2004), er historisk opstået. Som præsenteret i af-

snittet om den historiske udvikling, redegjorde Foucault for hvordan oprettelsen af almenhos-

pitalerne var en del af en nyere måde at forholde sig til de gale på (Heede, 2012). Før var gal-

skaben en del af den daglige erfaring for det almindelige menneske, men da bliver den fjernet 

og opbevarede på sanktionerede steder til dette. I det nuværende Danmark kan det fremstå så 

naturligt at psykisk syge skal håndteres og opbevares, at det er skrevet ind i lovgivningen 

hvordan dette skal lade sig gøre, hvis den psykisk syge ikke selv sætter processen i gang:  

‘Søger en person, der må antages at være sindssyg, ikke selv fornøden behandling, 

har de nærmeste pligt til at tilkalde en læge. Hvis de nærmeste ikke tilkalder en læge, 

påhviler det politiet at gøre dette.’  (Psykiatriloven, §6). 

Der kan argumenteres for at nogle af de makropraksisser der i dag organiserer psykiatrien er 

påvirket af den historiske kontekst, men det kan tilføjes at den historiske kontekst har lagt 

fundament til selve makroprakissen, at forholde sig til og håndtere de gale.  

 

Et andet eksempel på et element af den nutidige psykiatri der har rødder tilbage i historien, er 

den rolle lægen har indenfor institutionen. Det er blevet nævnt at overlægen i psykiatrien har 

en del autoritet, endda rent lovgivningsmæssigt. Dog ud fra Foucault (2004) og den historiske 

udvikling der er blevet præsenteret i denne opgave, kan det virke næsten tilfældigt at det lige 

blev lægen der skulle indtage den position. Lægen var som nævnt en essentiel del af asylet, 

men ikke baseret på sin medicinske viden, snarere på grund af den position vedkommende 

kunne indtage som moralsk figur (Rabinow, 1990). På samme måde som dengang, kræves 

der i dag stadig ofte en lægelig vurdering for at få adgang til psykiatrien, men havde det været 

en anden profession der var blevet valgt som moralsk figur i asylet, havde lægen måske aldrig 

indtaget den position vedkommende stadig har i psykiatrien. Lægens position kan siges at 

være vedtaget gennem makroprakisser, og denne faciliterer så en del mikropraksisser som 

varetages af lægen.  

Flere teoretikere der beskæftiger sig med psykiatri i dag er skeptiske overfor lægernes positi-

on som ekspert og det fokus det skaber på medicinsk behandling. Heriblandt ses Bentall 

(2003), som blev præsenteret i introduktionen. Som beskrevet i reviewet har Bentall (2003) 

længe stillet spørgsmålstegn ved både psykiatriske diagnosers reliabilitet og grundlaget for 
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den medicinske behandling, der ofte bliver tilbudt. Gøtzsche (2015), dansk læge, stiller 

spørgsmålstegn ved gavnligheden af medicinsk behandling, og argumenterer for at den måde 

vi i dag driver psykiatri på, gør mere skade end gavn.         

Dermed kan man se, at på trods af at psykiatrien ikke længere ligner almenhospitalerne, så er 

visse praksisser i dag historisk situeret i psykiatrien. Set fra kritikere af psykiatriens side kan 

det også argumenteres at psykiatrien i dag ikke blot er en medicinsk institution grundet i vi-

denskab, men på samme måde som asylet også er grundet i antagelser omkring psykisk syg-

dom der ikke altid gavner de mennesker der bliver behandlet.     

   
 
I begyndelsen af dette afsnit blev projekts problemformulering bragt i spil:  

Hvordan opleves det at være patient i psykiatrien, og hvilke udfordringer beskrives i mødet 

med systemet? 

Oplevelsen af samt udfordringerne ved at være patient i psykiatrien blev udfoldet i analysen,  

og kulturbegrebet der præsenteres i diskussionen, skal derfor ses som en fortolkende videre-

udvikling. Psykiatrien som en kultur kan hjælpe med at forstå, hvorfor systemet har svært ved 

at ændre sig. De tre faktorer, præsenteret ovenfor, viser hvordan det ville kræve store om-

væltninger, hvis der skal rykkes ved kulturen i psykiatrien. Det er ikke nok ‘blot’ at indføre 

nye tiltag, da kulturen stadig opretholdes af mange andre faktorer.  

Temaerne i analysen, kan også forstås og videreudvikles, ved brug af kulturbegrebet. ‘Hvor 

blev mennesket af’, ‘Omsorg som en radikal metode’ og ‘At spille spillet’ kan alle ses som 

faciliteret af kulturen i psykiatrien. At ‘mennesket mangler’ i psykiatrien, ifølge informanter-

ne, hentyder til en kultur, hvor der ikke er plads til at være menneske, hverken som professi-

onel eller patient. At man skal ‘turde’ at tale med patienterne, kan pege på en kultur, hvor det 

er normen, at tage andre midler i brug, end fysisk kontakt og omsorg. Psykiatriens kultur er 

endvidere kendetegnet ved, ifølge analysen, at man må tale psykiatriens sprog, for at få den 

hjælp man behøver.  

 

På trods af at det ville kræve store omvæltninger, skal kulturbegrebet ikke få forandring i 

systemet til at virke håbløst. Det kan argumenteres at der er små forandringer der finder sted 

inde i psykiatrien. Alle informanter talte f.eks. om mindst én god medarbejder, de var særlig 

tilknyttet til, som ofte var anderledes eller gjorde noget forskelligt fra sine kolleger. Denne 

gode medarbejder, der optrådte i alle informanternes interviews, viser et andet billede af psy-

kiatrien som et sted, hvor der f.eks. også er plads til omsorg. Derudover kan den gode medar-



 88 

bejder også ses som en mulighed for forandring. Som tidligere nævnt, er der ved Hall (1997) 

og hans definition af kultur, plads til en vis diversitet i forståelsen og fortolkning af ethvert 

givent emne indenfor en kultur. De professionelle der turde at agere anderledes, har haft en 

forskellig fortolkning af tilgangen til patienterne end nogle af deres kollegaer. Dog kan det 

argumenteres, at disse anderledes tilgange til patienter, også kan inspirere andre kollegaer, 

således at de også adopterer tilgangen. På den måde, kan der ske forandring, f.eks. i nogle af 

de mikropraksisser som påvirker patienternes hverdag. 

 

Den historiske kontekst er mere kompliceret at påvirke, men psykiatrien historie stopper ikke 

ved asylet. Gennem tiden er ændringer blevet lavet, og organisationer er opstået med formålet 

om at udfordre den måde psykiske sygdomme bliver behandlet. Disse organisationer er bl.a. 

den amerikanske ‘Consumer/Survivor Movement’ (Davidson, 2003), den hollandsk startede, 

men nu internationale organisation ‘The Hearing Voices Network’ (Bentall, 2003), og den 

danske organisation ‘Bedre Psykiatri’. ‘The Consumer/Survivor Movement’ består af menne-

sker der har ‘overlevet’ psykiatrisk behandling. Deres mål er nu at italesætte det der ikke har 

været hjælpsomt for dem i deres behandling, og dermed forsøge at påvirke det psykiatriske 

system. Organisationen har støttet recovery orienterede tilgange til psykisk sygdom, de sidste 

25 år (Davidson, 2003). ‘The Hearing Voices Networks’, eller på Dansk: Stemmehørernet-

værket, er til forskel fra The Survivor/Consumer Movement, ikke kun bestående af tidligere 

psykiatriske patienter, men har fokus på mennesker, der hører stemmer. For stemmehørernet-

værket er hovedpointen at se stemmehøring, ikke som resultatet af en lidelse der kræver psy-

kiatrisk behandling, men som en helt almindelig menneskelig oplevelse, som man kan lære at 

leve med (Bentall, 2003). I den forbindelse tilbyder stemmehørernetværket et forum, hvor 

medlemmer kan mødes, dele erfaringer og ideer til håndtering og stemmer, og dermed tage 

brug af et alternativ til psykiatriske behandling (Bentall, 2003). En dansk organisation der 

ligeledes  prøver at influere det psykiatriske system, er Bedre Psykiatri, som ønsker at forbed-

re behandlingen for psykisk syge, ved også at fokusere på de pårørendes inddragelse. De på-

rørende er, ifølge Bedre Psykiatri, en af de vigtigste elementer i den syges bedring. Ved at 

tale de pårørendes sag og hjælpe dem til at kunne navigere i psykiatrien, hjælper Bedre Psy-

kiatri dermed også de psykisk syge.  

Disse foroven nævnte organisationer er blot et udpluk, men de viser at der også eksisterer 

organiserede og anerkendte grupper, der forsøger at påvirke psykiatrien. De har også mulig-

heden for at skabe ændringer i forhold til makroprakisserne, da de har muligheden for at ope-

rere på en større skala. Den historiske kontekst kan ikke ændres, men historien er konstan 
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under udvikling. Nye initiativer og organisationer påvirker psykiatrien og den måde vi ser 

psykisk lidelse på, og disse vil i sidste ende også være en del af psykiatriens historiske kon-

tekst.  

5.3 Videnskabsteoretisk og metodisk diskussion: Målet er at blive i 
stand til at handle igen  
Et generelt problem indenfor forskning er ønsket om evidens og sikker viden, som på mange 

måder står i kontrast til den kvalitative forsknings egentlige natur og kultur, da ny viden ofte 

er usikker, og betyder flere nye spørgsmål end svar (Tanggaard & Brinkmann, 2015). På 

trods af, at nogle medicinske behandlingsmetoder ofte kan komme frem til tilnærmelsesvis 

sikker viden om hvordan en behandling virker, kan medicinsk behandling rumme samme 

kompleksitet. Patienten kan lade være med at tage en bestemt pille, udelukke eller, som vi så 

i analysen, fortælle om symptomer, vedkommende ikke har. Pickering (2013) betegner kvali-

tativ forsknings ontologi som en dance of agency, hvilket betyder, at man ikke kan kontrolle-

re hvordan verden responderer. Tværtimod er videnskab en dans – verden svarer tilbage når 

man ’gør noget ved den’ (Pickering, 2013). Pickering (2013) er derfor fortaler for at se forsk-

ning – på samme måde som verden – som situeret, kompleks og en retrospektiv måde at for-

søge at forstå det som skete (Pickering, 2013, p. 82). Det vil vi forsøge i dette afsnit, ved at 

kigge tilbage på hvad vi gjorde, hvorfor samt hvordan det kunne være blevet gjort anderledes, 

for til sidst at se frem og kigge på hvilken virkning og effekt publiceringen af denne undersø-

gelse kan have. 

5.3.1 Spørgsmålet om kvalitet: transparens, gyldighed og genkendelighed 
Ifølge Thagaard (2004), bør man ikke overføre traditioner for god forskning fra kvantitativ 

forskning over i det kvalitative forskningsfelt. I stedet bør der udvikles kvalitetskriterier, der 

respektere kvalitativ forsknings særpræg. Derfor bør vi tale om transparens i stedet for relia-

bilitet, gyldighed i stedet for validitet og genkendelighed i stedet for generaliserbarhed (if. 

Tanggaard & Brinkmann, 2015, p. 522, parafraseret). Disse tre begreber vil i det næste blive 

beskrevet, reflekteret og diskuteret ift. dette speciale.  

 

At være transparent betyder at være gennemsigtig omkring alle valg og dilemmaer i forsk-

ningsprocessen. På den måde kan kvalitative undersøgelser opnå en vis form for ‘sandhed’ 

(med lille s), når de er ærlige, når forskeren klargør teoretisk ståsted, når deltagerne situeres 
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og når der gives eksempler løbende (Brinkmann, 2012). Vi har forsøgt at være gennemsigtige 

omkring de løbende beslutninger og dilemmaer i forskningsprocessen.  

På trods af egne erfaringer med psykiatrien (som tidligere praktikant og pårørende), var det 

vigtigt at forsøge at ‘fjerne’ os fra (eller sætte parentes om) vores erfaringer, da vi trods alt 

aldrig selv har været patienter i psykiatrien. Dog kan man argumentere for, at vores erfaringer 

har indflydelse på den måde vi har tilgået undersøgelsen. Som Tanggaard og Brinkmann 

(2015) skriver “Man kan skifte position og se noget nyt, men det er ikke muligt at se noget nyt 

“intet sted fra”” (p. 529). Vi bestræbte os på, i mødet med informanterne, at tilgå dem og 

deres fortællinger fra en uvidende position. På den anden side kan man dog aldrig være ‘en 

blank hvid tavle’, da man altid træder ind i et felt, med ‘hele sin person’ og de erfaringer man 

har med sig. Man kan dog argumentere for på den anden side, at det netop var vores skepsis 

og sammenbrud over psykiatrien som en organisation, der drev vores interesse til dette pro-

jekt.  

 

I dette speciale ønskede vi større indblik og udvidet forståelse for psykiatrien som fænomen, 

fra et patientperspektiv. Når man ønsker at sige noget generelt om et fænomen, må man in-

kludere et tilstrækkeligt antal informanter og situationer (Elliot, Fischer & Rennie, 1999, if. 

Tanggaard & Brinkmann, 2015). En typisk indvending mod kvalitativ forskning er, at der er 

for få subjekter med og undersøgelserne dermed gør sig svære at generalisere. Et typisk mod-

svar her, er “hvorfor generalisere?” (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 332). Undersøgelser er 

ikke nødvendigvis gyldige, fordi svarene er universelle alle steder. Pragmatiske, konstrukti-

onelle og diskursive tilgange til viden, opfatter viden som socialt, historisk og kontekstuelle 

måder at være i verden på (Kvale & Brinkmann, 2015). På den ene side, kan man argumente-

re for, at undersøgelsens tre informanter, var tilstrækkelig, da vi ønskede at undersøge de 

kontekstuelle og situerede måder at være i psykiatrien på. Vi ønskede ikke blot at få et ind-

blik i ‘hvad virker og hvad virker ikke’, hvilket et spørgeskema kunne have hjulpet os med. 

Vi ønskede at undersøge hvordan det er, set fra et patientperspektiv, at være i psykiatrien. På 

den måde betyder antallet af deltagere, at der ikke behøver at være særlig mange. På den an-

den side, kan man alligevel diskutere, om mængden af informanter var tilstrækkeligt samt om 

man burde have inkluderet observationsstudier i psykiatrien, for at få et mere nuanceret for-

ståelse for kompleksiteten i psykiatriske felt. Især begrebet ‘magt’ og Foucaults (2004) be-

grebsliggørelse af den moderne, skjulte magt, kunne have været relevant at undersøge ved 

observation, da magten ofte træder frem i relationer. Et andet argument for at have flere in-

formanter med, er, at det kunne have været relevant at inkludere informanter med erfaringer 
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fra forskellige psykiatriske afdelinger, for at tydeliggøre nuancerne i, hvor forskellig behand-

lingen er (hvis den er), afhængig af afdeling. De informanter der deltog i denne undersøgelse, 

var alle tilknyttet samme psykolog, hvilket man kunne argumentere for (muligvis) skaber 

lignende beskrivelser. På den anden side, kan man pointere, at informanterne i denne under-

søgelse alle havde adskillige års erfaring som patient i psykiatrien, samt erfaringer fra for-

skellige afdelinger, hvilket er en styrke ift. kompleksiteten og nuancerne.  

 

Genkendelighed handler om, at det er vigtigt i kvalitativ forskning at skabe resonans og at 

bevæge læseren, ellers vil undersøgelsen ikke gøre nogen forskel, ifølge Brinkmann (2012). 

Æstetiske kvaliteter øges, når forskeren forsøger at beskrive egne følelser, tvivl, komplekse 

fortællinger med ærlighed og sårbarhed og bygger på en etisk selvbevidsthed. I dette projekt, 

har vi stræbt efter at have informanternes ord og oplevelser i centrum for undersøgelsen, ved 

at underbygge argumenter med eksempler.  

Selve skriveprocessen er særlig vigtig for at skabe indtryk hos læseren, og derved lægge op til 

deltagelse i undersøgelsens problemfelt. Dette tager os videre til makroetiske overvejelser, 

som netop implicerer overvejelser om, hvordan undersøgelsen ligger op til samtale og debat, 

fremfor at lukke ned for debat. 

5.3.2 Makroetik: At beskrive, ikke afskrive 
I metodeafsnittet blev der reflekteret over etiske spørgsmål, vedrørende bl.a. samtykke og 

fortrolighed, hvilket kaldes mikroetik (Brinkmann, 2012; Kvale & Brinkmann, 2015). Ma-

kroetik har at gøre med hvordan den viden der er produceret påvirker kulturen, menneskene 

og samfundet (Brinkmann, 2012). Det er her væsentligt at overveje, at en deltager kan opleve 

samarbejdet og interviewet med forskeren positivt, når en forsker viser stærk interesse for det 

deltageren har at sige. Det kan dog vise sig, at de videre sociale konsekvenser af den viden 

der er produceret, kan være problematisk (Brinkmann, 2012). Det er derfor ikke nok blot at 

have gode intentioner og behandle deltagerne ordentligt, for der vil altid være større sociolo-

giske og politiske magtrelationer på spil (Brinkmann, 2015). På den anden side, ser man også 

undersøgelser, der har stor betydning i samfundsdebatten (makroetisk), men ikke har behand-

let informanterne med oprigtighed og respekt (mikroetisk). Generelt er det derfor vigtigt at 

stille sig spørgsmålet: “Hvem vinder, og hvem taber (om nogen), når forskeren publicerer 

undersøgelsen?” (Brinkmann, 2015, p. 473). Overført på dette speciale, er det væsentligt at 

overveje konsekvenserne, og for hvem, ved publicering. Ift. denne undersøgelse, synes det 

væsentligt her at fokusere på det makroetiske aspekt. Deltagerne i denne undersøgelse var 
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velinformeret, og indforstået med at stå frem med stærke kritiske punkter om den behandling 

de havde modtaget. De mikroetiske tiltag var vel overvejet. Det er derfor vigtigt at kaste lys 

over overvejelser omkring konsekvenserne for samfundet, og her især for medarbejdere i 

psykiatrien - som Seale (2004) skriver “den ene persons frigørelse, kan være den anden per-

sons undertrykkelse” (p. 408, if. Tanggaard & Brinkmann, 2015). Hvordan vil de modtage 

undersøgelsen? Hvordan får vi beskrevet psykiatriens udfordringer, med afsæt i interviewene, 

på en måde så det ikke bliver et langt ‘råbende’ kritisk projekt? Hvordan får vi beskrevet ud-

fordringerne på en måde, der ‘åbner op’ for debat (ikke lukker den), gør det interessant og 

derved tiltrækker lyttende ører? Vi forholdte os til disse spørgsmål løbende gennem projektet, 

her især i skriveprocessen, hvor vi var bevidste om hvordan man kunne beskrive, og ikke 

‘afskrive’ psykiatrien, med afsæt i informanternes fortællinger. Dette projekts makroetiske 

mål, var, ved at præsentere interview og teori på en god måde, stimulere læseren til at tage 

del i projektets problemfelt, samfundets mål og værdier i forhold til psykiatriens behand-

lingsmetoder og system. At opstille psykiatrien som en kultur, med alle dens faktorer, var for 

bl.a. at bidrage til at kigge på, hvordan den kan forandres. Hvordan små tiltag, kan forandre 

kulturen, hvis flere aspekter tænkes med i denne proces.  

 

5.3.3 At blive i stand til at handle igen 
Den pragmatiske tilgang vurderer, som tidligere nævnt i metodeafsnittet, forskning på bag-

grund af dets virkning, her især dets moralske virkning. Så bevæger man sig straks ud på dy-

bere vand. Der er mange måder at vurdere kvalitativ forsknings værdi og kvalitet. En af dem 

er Lincoln (2002) som pointerer bl.a. at kvalitativ forskning bør vurderes ud fra dets nytte-

værdi, dvs. hjælper undersøgelsen til forbedring af fællesskaber? (if. Brinkmann & Tang-

gaard, 2015). Her vil vi påstå, at dette speciales bidrag, kan skabe opmærksomhed omkring 

patienternes vilkår i psykiatrien. Både dem der fungerer, og dem der ikke gør.  

Rhodes og Carlsen (2018) argumenterer for, at relationen mellem forsker og informant bør 

bygge på en etisk sårbarhed. Dette betyder, at forskning hverken skaber viden om den anden, 

hvilket stiller forskeren i en autoritær position. Forskeren skaber ej heller viden med den an-

den hvor viden opstår mellem forsker og informant. Derimod handler etisk sårbarhed om at 

lære af den anden (informanten). Med inspiration fra Levinas’ (1969) relationelle etik, argu-

menterer Rhodes og Carlsen (2018) for en etik som en forstyrrelse, hvor egoet (forskeren), 

altid kan stilles spørgsmålstegn ved. Effekten ved denne form for etik gør, at etik ikke blot 

handler om samtykke, oprigtighed overfor informanter og konsekvenser ved forskning, men 
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tillader forskeren at blive berørt, bevæget og forandret gennem undersøgelsen. Hvis der skul-

le være et mål med dette projekt, skulle det være dette. At læseren bevæges, berøres og for-

andres en lille smule, og vil tænke videre over dette, næste gang, hvis personen er indenfor 

psykiatrien, vil have dette i tankerne i mødet med patienterne.  

Hvis man med Rhodes og Carlsen (2018) skal kaste et kritisk blik på os selv, kan man argu-

mentere for at vi til dels skaber viden om psykiatrien, uden ‘dens’ stemme. Man kan dog ar-

gumentere for, at det somme tider er forudsætningen for at drive forskning: at man fortolker, 

for at kunne sige noget.  

 

5.4 Teoretisk diskussion og fremtidig forskning  
I dette afsnit vil der kort kastes et blik på den inkluderede teori, hvordan teorien formede op-

gaven, og hvad det har af betydning for vores fund. Endvideres kigges der på hvilke ligheder 

og forskelle der ses ift. dette speciales fund og den allerede eksisterende litteratur, præsente-

ret i introduktionen. Herefter kigges der på mulighederne for fremtidig forskning, baseret på 

dette speciales fund. 

 

Det teoretiske fundament i specialet er karakteriseret ved at være optaget af magt og hvad der 

sker mellem mennesker, og knap så fokuseret på indre tilstande. Havde det teoretisk funda-

ment været anderledes, havde det ledt til et helt andet speciale. Eksempelvis kunne vi have 

kigget på diagnostiske beskrivelser af skizofrene eller personlighedsforstyrredes indre meka-

nismer, hvilket måske havde ledt til forklaringer af deres oplevelser og udfordringer, der hav-

de været bundet til disse indre mekanismer. 

Vi beskriver dog i introduktionen at der ikke fokuseres på diagnoser i denne opgave, og der-

for er vi ikke gået ind i nogle af disse forklaringer, netop fordi dette kunne have ændret hele 

fortolkningen af informanters udsagn. Vi var ikke interesserede i selve diagnoserne, derimod 

hvordan diagnoser bruges, forhandles og former måder at være i psykiatrien på. 

Fra starten af var vi også interesserede i de ydre omstændigheder og hvilken rolle disse spil-

lede i informanterne beskrivelser af udfordringer og oplevelser. Dette gav også muligheden 

for at forstå de sociale mekanismer der sker i psykiatrien, blandt andet ud fra forståelsen af 

psykiatrien som en kultur. Derudover kan det også argumenteres, at forklaringer der tager 

udgangspunkt i informanternes indre liv og eventuelle diagnoser, sætter mennesket bag diag-

nosen, og dermed tager del i en proces, som vi i analysen har redegjort for som havende en 

negativ betydning, og som informanterne netop ikke ønskede. Den teori der er blevet taget 
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brug af i opgaven er dermed også et udtryk for et ønske om ikke at gentage negative mønstre, 

der vil placere årsagen til patientens udfordringer inde i patienten selv.  

I introduktionen så man, at tidligere undersøgelser fandt, at det var vigtigt at inkludere patien-

ters livsomstændigheder og konteksten for deres symptomer, samt væsentligheden i at se pa-

tienterne som eksperter. Lignende fandt vi i dette projekt, her med subtemaet ‘menneske før 

diagnose’. Vi fandt dog også, at dette ikke blot handlede om at se patienterne som hele men-

nesker, men også at der i psykiatrien, generelt er ‘mangel på mennesket’, også fra de profes-

sionelles side. Derudover beskrives i introduktionen, med henvisning til Bentall (2003), 

hvordan der ofte er en kløft mellem det medarbejdere ser, og kan ‘forudindtage’ ved den på-

gældende diagnose, og hvad der egentlig sker ifølge patienten selv. Noget lignende fandt vi i 

dette studie, især omkring informanternes udtalelser om, at diagnosen somme tider kunne 

opleves ‘fængslende’, fordi man ikke kunne blive forstået som andet end syg. Yderligere ar-

gument for at se på de ydre omstændigheder og ikke de indre, ses dermed også i de begræns-

ninger dette kan have. 

En del af litteraturen i introduktionen peger på mikropraksisser (inddragelse af patienten, se 

dem som eksperter i mødet med dem mm.), hvilket vi retrospektivt ser ‘nu’, optog os i be-

gyndelsen af dette projekt. Gennem dette projekt, blev det dog tydeligt, hvordan man kunne 

forstå psykiatrien som en kultur, hvor man ikke ‘bare’ kan, som tidligere nævnt, introducere 

en ny praksis, da psykiatrien er en kompleks og mangefacetteret institution.  

På den anden side peger en af de inkluderede studier (Bentall, 2003) i introduktionen også på 

en makropraksis, nemlig at gå væk fra diagnosesystemet, da det ville, ifølge vores terminolo-

gi, skabe en anden kultur, hvor ‘menneskesynet’ dertil vil forandres. Dette kunne føre til me-

re patientinddragelse, kan man argumentere for. 

 

For at vende tilbage til den sammenbrudsdrevede forsker og den pragmatiske tilgang, der 

vurderer forskning ud fra dets virkning, handler forskning om at blive i stand til at handle på 

frugtbare måder. Men hvad menes med frugtbart? Ifølge Brinkmann (2012) afgøres det ud fra 

dets moralske virkninger, som er når man kan handle på en god måde, som deltager i fælles-

skaber. Her stiller man værdirationelle spørgsmål: Hvor er vi på vej hen? Er det ønskeligt? 

Hvad skal man gøre? (Brinkmann, 2012, p. 261). I det følgende reflekteres over hvordan man 

kan gå videre med den viden, der nu er blevet præsenteret samt tage fat i ideer og forslag til 

fremtidig forskning.  
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5.4.1 Fremtidig forskning 
Fremtidig forskning kunne ved brug af observtion undersøge nogle af de mikropraksisser der 

finder sted i psykiatrien, for at bidrage til yderligere viden om den måde de professionelle og 

patienterne interagere samt den måde kulturen bliver skabt og opretholdt. Positionering, 

magtmekanismer og diskurser ville kunne blive tydeliggjort ved at ‘se det’, ved deltagerob-

servation. Samtidig ville det potentielt også give muligheden for at observere situationer, der 

kan være svære at beskrive efterfølgende, eksempelvis som i et interview. Observationsmeto-

den ville muligvis kunne indfange de mange komplekse situationer og interaktioner, der fin-

der sted i psykiatrien, hvor et interview er afhængig af at informanterne kan genkalde sig dis-

se, i så mange detaljer som muligt. Dog er observation i psykiatrien kompliceret at få adgang 

til, og der er mange etiske komplikationer med hensyn til observation af en følsom målgrup-

pe, som patienter i psykiatrien er.  

Det kunne derfor være ligeså relevant, at forsøge at undersøge og observere psykiatrien som 

en kultur, ved at tage fat i et medarbejderperspektiv i stedet. Her kunne man observere hvor-

dan medarbejderne skaber både individuelle og fælles forståelser af de praksisser og hændel-

ser der finder sted inde i psykiatrien.  

 

Et tema vi ikke har beskrevet i opgaven indtil nu, var Roses beskrivelser af egne metoder, til 

at håndtere bl.a. sine tvangstanker og hendes stemmer: 

 

“Så sagde jeg sådan, jeg vil godt følge med halvvejs, for eksempel, jeg vil godt gå op 

af sengen på den måde i vil have, 2 gange i stedet for for eksempel 3 eller 5 gange. 

Men jeg vil ikke gøre det alle de gange i vil”(Rose, 1325-1327)   

 

Her beskriver Rose, hvordan hun ville forhandle med hendes stemmer, om hvor mange gange 

hun skulle udføre en bestemt tvangshandling. Dette var for i sidste ende at minimere tvangs-

handlingerne, og i dag er de blevet væsentligt formindskede, til de ikke længere er åbenlyse i 

hendes hverdag (Rose, 1354-1357). 

Dette var et interessant aspekt af Roses fortælling, om hvad der har hjulpet hende, og det er 

specielt interessant at det er noget hun selv har fundet frem til.  

Det fremgik af Roses interview, at der ikke havde været stor interesse for dette i psykiatrien, 

men fremtidig forskning kunne eventuelt undersøge dette nærmere. Det kunne være interes-

sant og relevant for forståelsen af mennesker, der lider af psykiatriske diagnoser og deres 
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behandling, at se på hvilke metoder, hvis nogen, de selv udvikler. Dette kunne endda ende 

med at have en vis praksisrelevans, hvis det viser sig at disse metoder kan gives videre og 

være gavnlige for andre patienter med lignende problemer. Dette lægger sig også op af et 

projekt der kunne ligne Epstons i Maisel et al (2009), som præsenteret i indledningen. Her 

søgte Epston at samle historierne fra mennesker der havde erfaring med at kæmpe med og 

overvinde spiseforstyrrelse, for at kunne hjælpe andre med det samme.   

Fremtidig forskning kunne også fokusere på at indhente flere fortællinger fra patienter, om 

deres oplevelser og udfordringer med psykiatrien. Dermed kunne der også fokuseres på grup-

per, som ikke har haft den store tilstedeværelse  i dette speciale. Dette kunne eksempelvis 

være historier fra mænd, da alle vores informanter var kvinder. Dermed kunne det også un-

dersøges om der var en forskel mellem de historier der bliver fortalt, som kunne skyldes en 

forskel i køn. I samme tråd kunne det også være interessant at høre historier fra unge. Dette 

kunne facilitere et fokus på en gruppe, der endnu ikke har så meget erfaring med psykiatrien, 

og som dermed måske først er ved at danne sig en mening om de oplevelser og udfordringer 

de møder.      

5.5 Den viden mennesker har om sig selv er den vigtigste 
Begrebet ‘diagnose’ betyder gennem viden: dia-gnosis. Den viden mennesker har om sig selv 

er langt den vigtigste, og som Christie skriver (2018) handler det om at opgradere folks egne 

fornemmelser for sig selv. Christie (2018) skriver yderligere:  

 

Fortællingen om, hvordan de andre er, skal være en hel fortælling. Hvis psykiatere og 

psykologer skal kunne hjælpe os, må de blive som fortællere af historier om menne-

sker. Ellers bliver de bare funktionærer, hjælpere for retspersonalet, som sætter enkle 

ord på komplicerede liv (p. 44f). 

 

Som Deleuze (2006) skriver: “Vi oplever glæde, når en krop møder vores og indgår i en rela-

tion [composition] med den, og i modsætning hertil tristhed, når en krop eller en idé truer 

vores egen sammenhængskraft.” (1988, s. 19). Ifølge Deleuze (2006), oplever mennesker 

glæde, når man bliver bekræftet på egne præmisser. Overført på dette speciale, kan man sige, 

at hvis en medarbejder i psykiatrien ikke viser interesse for patientens fornemmelser for hvad 

der er galt og hvad der ville hjælp, så tør patienten ikke interessere sig for betydningen af 

fornemmelserne. Og så oplever man tristhed og bliver måske endda ‘syg’. Hvad kan man så 
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gøre, som en såkaldt ekspert? Ifølge Christie (2018) er den vigtigste opgave at opgradere 

folks egne erfaringer, hjælper folk med at udforske deres egne oplevelser og gøre deres erfa-

ringer almengyldige. Måske er det den vigtigste rolle man har, i arbejdet med mennesker: at 

skabe forudsætninger for, at folk forstår at de ved noget, og dermed indser at de er noget 

værd (Christie, 2018).  

 

Med det sagt, vil vi slutte af med informanternes egne fornemmelser for, hvad der var vigtigt 

ifølge deres erfaringer som patient i psykiatrien.  

 

Sofie beskriver blandt andet sin motivation for at være oplægsholder, at hun har set et system 

der langt fra fungerer. Hun mener derudover at det er problematisk så lidt patienterne selv 

bliver hørt: “Jeg synes det er et problem så lidt vi bliver HØRT som brugere [mmh], vi bliver 

så lidt hørt i hvad er det rent faktisk for nogle teknikker og nogle-nogle metoder, nogle øh 

redskaber der virker”(Sofie, 120-123). Sofie kommer også ind på hvor problematisk det har 

været i hendes forløb ikke at blive hørt. Sofie stiller sig også kritisk, overfor det hun beskriver 

som, at man putter det psykiatriske i det samme system som det somatiske. Hun kommer i 

stedet ind på, at det relationelle og det menneskelige er nogle af de vigtigste punkter, i arbej-

det med psykisk sårbare personer.     

  

Rose beskriver at det vigtigste ift. psykiatrien, er, at den trænger til en form for ‘update’. Det-

te skal komme i form af at møde patienten som et menneske, da ‘no solution fix all’ som hun 

siger, og det individuelle menneske skal derfor skal være i fokus. Det kan gøres ved, ifølge 

Rose, at: “Alle sammen huskede at selvom vi er individer så er vi alle sammen altså også 

mennesker, og vi er ikke hævede over hinanden og vi alle kan komme ned i kulkælderen, alle 

kan blive deprimerede, alle kan blive psykotiske [ja] nogen de skal bare spise et gram svam-

pe og andre de behøves ikke” (Rose, 1426-1431). Rose ligger op til, at man skal forsøge at 

huske ‘det kunne have været mig’, og på den måde mindske den stigma, der eksisterer om-

kring psykisk syge.  

 

Irene lagde især vægt på, at hun ønskede at psykiatrien så mennesket bag problemstillingen: 

“Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg ville ønske, psykiatrien hørte bedre efter og 

var bedre til at se mennesket bag problemstillingen. Jeg ved, det er en udfordring – især fordi 

problemet skal løses, der er travlt og kun få hænder.”(Irene 264-268). En problematik der gik 

igen i nogle af hendes beskrivelser og erfaringer med udfordringer i psykiatrien, var de forud-
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indtagede holdninger som professionelle kunne have til hende, baseret på hendes diagnose. 

Som nævnt var disse forudindtagede holdninger heller ikke altid passende på Irenes situation 

og hvem hun var. Irene kom i interviewet ind på hvordan hun mente, at psykiatrien var for 

fastlåste i en bestemt måde at se på personen, baseret på vedkommendes diagnose.  
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Kapitel 6: Konklusion 
Dette speciale har fra starten af været sammenbrudsorienteret. Det vil sige, at vi har forsøgt at 

udvide vores forståelse, for igen at kunne handle, og komme ud af vores sammenbrud. Dette 

blev gjort ved hjælp af semistrukturerede interviews, med udgangspunkt i problemformule-

ringen:  

Hvordan opleves det at være patient i psykiatrien, og hvilke udfordringer beskrives i mødet 

med systemet?  

Det kan ikke antages at en problemformulering som denne kan besvares, men den kan åbne 

yderligere op for forståelsen af feltet. Det kan også argumenteres at vi nu har flere spørgsmål 

end da vi startede specialet. 

Det teoretiske fundament tog udgangspunkt i for det første positioneringsteorien, som den 

beskrives af Harré (2014), van Langenhove og Harré (1999) samt Davies og Harré (1990). 

Her udbyggede vi positioneringsteorien, ved at inkludere Bourdieus (1990) begreb om spillet, 

for dertil at at beskrive, hvordan mennesker kan blive trukket ind i positioner. Det teoretiske 

fundament bestod yderligere af Foucaults (2004) beskrivelser af psykiatrien gennem historien 

samt Foucaults magtbegreb. Endvidere benyttes Guilfoyles (2001, 2014) teori om psy diskur-

ser, for at beskrive hvordan man taler om samt bruger psykologiske og psykiatriske begreber.  

Dette speciale har, med afsæt i beskrivelser fra de tre informanter Rose, Irene og Sofies fun-

det frem til nogle fælles temaer, for de oplevelser og udfordringer de tre mødte i psykiatrien. 

Temaerne handlede om, at der i psykiatrien mangler et fokus på mennesket, fremfor diagno-

ser. Informanterne beskrev, hvordan diagnoserne begrænsede dem i, at kunne blive mødt som 

hele mennesker. Dertil beskrev informanterne, hvordan de professionelle havde en distance 

til dem, hvilket begrænsede muligheder for at opbygge en tillidsfuld alliance. 

Ydermere fandt vi, at der, ifølge informanterne, er mangel på omsorg i psykiatrien. I stedet 

for at lytte og tale, benyttes bæltefiksering og medicinering i høj grad. Når omsorg fandt sted, 

blev det oplevet som gavnligt, og de professionelle der har formået at give denne omsorg, har 

efterladt et længerevarende indtryk hos informanterne. Informanterne beskrev derudover op-

levelser, hvor psykiatrien var med til at forstærke negative selvfølelser, eller forværre for-

kerthedsfølelser.  

Endvidere pegede informanterne på, at der i psykiatrien er bestemte måder at tale og agere 

på, hvilket vi kaldte ‘spillet’ i psykiatrien. Disse måder at tale og agere på, handler bl.a. om at 

få den hjælp, man har behov for.  
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Vi videreudviklede temaerne i analysen, ved at opstille psykiatrien som en kultur. Denne kul-

tur argumenterede vi for, er opretholdt af tre gensidigt afhængige faktorer: Mikroprakssiser, 

makropraksisser og den historiske kontekst. Vi argumenterede for, at kulturen var med til at 

facilitere nogle af de udfordringer og oplevelser, som informanterne mødte. Da de tre faktorer 

opretholder kulturen og hinanden, argumenterede vi for, at det er svært at ændre på kulturen, 

da nye tiltag i psykiatrien, er afhængige af, at mange andre tiltag spiller med. Med det sagt, 

skal det ikke forstås som at kulturen ikke kan ændres, det kræver blot, med afsæt i modellen, 

at flere faktorer ændres, for at udvikling i psykiatrien kan ske.  

Endvidere beskrives i aflutningen af specialet, at det vigtigste i arbejdet med mennesker, er 

den viden de har om dem selv. Derved afsluttedes specialet med informanternes beskrivelser 

af de udfordringer de mødte, som patient i psykiatrien: 

Sofie anbefalede, at psykiatrien bliver bedre til at se mennesket bag diagnosen og at det er 

vigtigt som patient at føle sig hørt og inddraget i behandlingen. Rose beskrev at det hun fandt 

vigtigst ift. psykiatrien, var behovet for en ‘update’, dvs. at psykiatrien bevæger sig over i en 

tilgang, hvor patienterne ses som et individ. Irene beskrev, at den store udfordring i psykiatri-

en er, ikke at møde patienten med forudindtagede holdninger baseret på diagnosen, men der-

imod som et helt menneske.  
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