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Syftet med avhandlingen var att utifrån tre valda psykiatriska vård-

miljöer analysera hur vårdpersonal talar om patienter och brukare med 

fokus på hur föreställningar om genus produceras och reproduceras 

vid ronder och i rapporteringar.  

Rapporteringar och ronder är dagligen förekommande verksam-

heter inom nästan alla vårdpraktiker. Den pågår tre till fyra gånger 

dagligen och syftar idealt till att skapa kontinuitet och tydlighet i vår-

den. I psykiatriska kontexter utgör rapporteringarna och ronderna ex-

tra viktiga redskap i bedömning av vilken omvårdnad och behandling 

vården finner lämplig. Studier kring verbal rapportering har främst 

genomförts inom somatisk vård och har varit fokuserad på 

rapporteringens innehåll, typ, kostnad och tidsåtgång. Forskning visar 

också att omvårdnadspersonal har svårt att avlägsna sig från ett medi-

cinskt perspektiv och att rapporteringar och ronder sker på ett rituali-

serat sätt där vårdpersonal socialiseras in i vad som är giltig inform-

ation att föra vidare. Rapporteringarna kan också tjäna som ett sätt för 

vårdpersonalen att stödja varandra i arbetet. Forskningen gäller också 

i psykiatriska vårdkontexter där också olika maktordningar visar sig 

tydliga i språket. Hur psykiatrisk vårdpersonal talar om patienter och 

brukare på rapporteringar och på ronder med utgångspunkt i ett ge-

nusperspektiv har dock inte studerats i någon större omfattning.  

Avhandlingen bygger på fyra delstudier, samtliga med kvalitativ 

forskningsdesign. Det empiriska materialet i alla delstudier utgjordes 

av ljudinspelningar från ronder och rapporteringar i tre olika psykia-

triska vårdkontexter; allmänpsykiatri, rättspsykiatri och kommunal 

psykiatri. I delstudie I och II användes innehållsanalys och i delstudie 

III och IV användes diskursanalys.  



Delstudie I visade hur vårdpersonalen använde sig av vardagliga ord 

och begrepp i såväl rapporteringar som på ronder. Orden och begrep-

pen utgjorde grund för bedömning av patientens beteende och psy-

kiska tillstånd och beslut kring omvårdnad och behandling.  

Delstudie II visade att vårdpersonalens tal reproducerade en genus-

ordning där kvinnorna förväntades uppträda enligt feminina normer 

för att bli acceptabla som kvinnor och patienter.  

I delstudie III visade utsagorna på en familjeorienterad vårdpraktik 

och hur makttekniker i termer av diskursiva normer kring maskulini-

tet bidrog till en underordning av de vårdade männen. Resultatet vi-

sade också hur vårdpersonalen genom språket reproducerade hetero-

normativitet och sexualiserande av kvinnor.  

I delstudie IV visade utsagorna på en skötsamhetsdiskurs där olika 

makttekniker som intimitet och bekännelse användes för att förmå 

brukarna att uppträda enligt feminina och maskulina normer. Utsa-

gorna visade också på en heteronormativ och heterosexuell ordning 

där paradoxen mellan behov av stöd och att bibehålla sin värdighet 

tydliggjordes. 

Slutsatsen var att rapporteringarna och ronderna fungerade som are-

nor där vardagliga ord och begrepp användes för att beskriva och be-

döma patienter och brukare. De vardagliga orden och begreppen re-

producerade maktordningar där olika disciplinerande makttekniker 

kom till uttryck. Språket reproducerade också en heteronormativ ge-

nusordning där föreställningar kring femininitet och maskulinitet 

medverkade i bedömningarna av patienternas och brukarnas psykiska 

tillstånd. Eftersom patienter och brukare inte var delaktiga i samtalen 

om dem själva gavs möjlighet för vårdpersonal att beskriva och posit-

ionera patienterna och brukarna på sätt som patienterna själva inte var 

medvetna om.  

För att skapa möjligheter att bryta med stereotypa genusmönster samt 

mönster av dominans och underordning i psykiatrisk omvårdnad och 

omsorg bör studenter likväl som vårdpersonal arbeta med medvetan-

degörande och kritisk reflektion kring diskursiva normer och hur vi 

genom språket konstruerar patienten och brukaren.  
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