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Abstract 
 
 
It is the nurse's responsibility to establish a caring relationship in which the patient feels 

safe, therefore it was important to highlight the patient's own perception of the caring 

relationship and what it means to caring. The aim of this study was to investigate the 

meaning of the caring relationship for adult patients in compulsory psychiatric treatment. 

The study was a literature review with qualitative and descriptive design. The search for 

scientific articles was done by the databases in Cinahl and PubMed with the keywords 

psychiatric care, caring relationship, coercion, and patient experiences. The selected 

articles were quality reviewed and then a content analysis of the manifest content was 

made which resulted in six categories: to feel disregarded loss of dignity, powerlessness, 

to be taken seriously, humanity and participation. Thereafter, an interpretation of the 

manifest content, i.e. a latent content analysis was made. 

  Two themes were discerned: one-sidedness and mutuality. Patients described either 

that they experienced a distance from the health personal or that they responded to 

them on an equal plane. Since patients are in a dependent position in compulsory 

psychiatric treatment relationship becomes uneven (asymmetrical). A mutual caring 

relationship can be seen as a moral standard that paves the way for the establishment 

of a community.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sammanfattning 
 
Det är sjuksköterskans ansvar att etablera en vårdrelation där patienten känner sig trygg, 

därför var det viktigt att belysa patientens egen uppfattning om vårdrelationens innebörd 

och vad det kan ha för betydelse för omvårdnaden. Syftet med studien var att undersöka 

vårdrelationens innebörd för vuxna patienter inom psykiatrisk tvångsvård. Studien är 

litteraturstudie med kvalitativ och deskriptiv design. Det gjordes en artikelsökning i 

Cinahl och PubMed med sökorden psychiatric care, caring relationship, coercion samt 

patients experiences. Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades och sedan gjordes en 

manifest innehållsanalys. Den resulterade i sex kategorier: att känna sig åsidosatt, 

förlorat människovärde, maktlöshet, att bli tagen på allvar, medmänsklighet samt 

delaktighet. Därefter gjordes en tolkning av det manifesta innehållet, dvs. en latent 

innehållsanalys, där urskiljdes två teman: ensidighet och ömsesidighet. Patienterna 

beskrev antingen att de upplevde en distans från vårdarna eller att vårdarna bemötte dem 

på ett jämlikt plan. Eftersom patienterna är i en beroendeställning inom psykiatrisk 

tvångsvård blir relationen ojämn (asymmetrisk). En ömsesidig vårdrelation kan ses som 

en moralisk norm som banar väg för upprättandet av en vårdgemenskap. 
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1. INTRODUKTION 
 
Att vårdas mot sin vilja kan vara något av det svåraste en människa kan vara med om. En 

person som är inlagd under tvångsvård, har ofta själv ingen förståelse för orsakerna till 

det, och kanske inte heller känner sig sjuk. Samtidigt är personen i underläge gentemot 

personalen. Vårdtiderna kan bli långa, eller korta och ofta återkommande. Personalen 

ställs inför svåra dilemman, eftersom det är en svår konst att skapa och bibehålla en god 

relation till en människa som man ibland måste utföra tvångsåtgärder emot.  

 

1.1 Frivillig vård/tvångsvård. 

Hälso- och sjukvårdslagen är en svensk lag som utgör grunden för verksamheten i landets 

sjukvård. Kraven enligt denna lag är att vården ska utformas med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, och tillgodose patientens behov för att skapa trygghet i 

vården. Ytterligare en grundläggande regel är att all hälso- och sjukvård är frivillig (1). 

Ibland är det ändå nödvändigt att vårda patienter även emot deras vilja men tvångsvård 

får bara bedrivas undantagsvis och vården är starkt reglerad. Kraven på tvångsvården i 

Sverige samt på dem som arbetar på avdelningar där det bedrivs tvångsvård är högt 

ställda, eftersom den påtvingas människor och bör vara ett uttryck för omsorg och 

solidaritet. Tvånget ska dessutom vara öppet och tydligt, patienten ska informeras om 

motivet och integritet och autonomi ska respekteras (1). 

 Det finns två tvångslagar, den ena är Lag om psykiatrisk tvångsvård som i dagligt tal 

kallas LPT- vård.  För att bli föremål för psykiatrisk tvångsvård krävs att patienten 

själv motsätter sig frivillig vård, kan skada sig själv eller andra och lider av en allvarlig 

psykisk störning som medför att det finns ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård 

som inte kan tillgodoses på annat sätt än på en psykiatrisk vårdavdelning (1). Om 

tvångsvården varar längre än fyra veckor måste chefsöverläkaren ansöka till länsrätten 

för att få ett medgivande om fortsatt vård. 
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Den andra är Lag om rättspsykiatrisk vård som förkortas LRV. 

 LRV gäller den som av brottsdomstol överlämnats till sådan vård. I dessa fall är 

förutsättningen att personen begår ett brott men på grund av allvarlig psykisk störning 

under tiden brottet begicks samt vid undersökningstillfället inte kan dömas till 

fängelse. Att bli dömd till rättspsykiatrisk vård ska ej likställas med ett straff, och är 

därför ej tidsbestämt. Vården prövas i länsrätten var sjätte månad. Ibland kan 

vårdtiderna bli väldigt långa, eftersom länsrätten kräver drogfrihet, social anpassning 

samt insikt och återhämtning i den psykiska sjukdomen. 

Allvarlig psykisk störning innebär att patienten är mycket svårt sjuk, det kan medföra 

att patienten lider av psykotiska tillstånd med förvrängd verklighetsuppfattning, 

förvirring och tankestörningar som till exempel kan innebära att patienten upplever sig 

hotad av omvärlden och även av vårdpersonalen. (2). Även depressioner utan 

psykotiska symtom men där det föreligger självmordsrisk, ett starkt tvångsmässigt 

beteende samt uttalade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk 

karaktär klassas som allvarlig psykisk störning (2). 

 Vårdarna på en sluten psykiatrisk avdelning ställs därför inför en stor etisk utmaning. 

Att vårdas emot sin vilja innebär ofta att tvingas till medicinering eller annan 

behandling såsom att bli lagd i bälte, isolering eller avskiljning. Patienten kan tvingas 

till en ytlig kroppsvisitering. Patientens livsutrymme minimeras och patienten 

förväntas att följa sjukvårdens rutiner (3). Vårdandet kan ibland vara alltför fokuserat 

på att följa rutiner och scheman istället för att vara inriktat på patientens individuella 

behov. Patienten kan känna sig maktlös när han eller hon tvingas stå utanför sitt eget 

vårdande utan att förstå vad som händer. (3). Patienterna hamnar i beroendeställning i 

förhållande till vårdarna. I en studie som handlar om våldsamma möten inom 

psykiatrisk vård var det ur patientens perspektiv bilden av en intolerant omgivning och 

att bli nekad sina önskningar som ledde till konflikter med personalen vilket i sin tur 

kunde generera till hot- och våldssituationer (4). Om patienten upplever sig kränkt i sin 
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värdighet, eller bristande engagemang från personalen leder det till ett ökat lidande för 

patienten (5,6). Detta lidande som uppstår av vårdandet kallas för vårdlidande. Det kan 

ses som ett onödigt lidande för patienten och ska därför med alla medel undvikas (7). 

Det är ett lidande som patienten erfar i relationen till vårdaren om hans eller hennes 

värdighet kränks och om patienten upplever straff eller fördömelse (4). Vårdlidande 

uppstår ofta genom ett omedvetet handlande, brist på kunskap och avsaknad av 

reflektion i synnerhet en oreflekterad vårdrelation kan bidra till vårdlidande (4,7).  

 

1.2 Vårdrelationen. 

I Hälso- och sjukvårdslagen finns det krav om att främja goda kontakter mellan patient 

och personal i all vård och behandling och att utformning och genomförande ska så 

långt det är möjligt göras i samråd med patienten (1). Vårdrelationen är det förhållande 

som är tänkt att vara hälsobringande utgör kärnan i all vård. En god vårdrelation blir en 

vårdande relation som möjliggör växt och utveckling. Erfarenheter visar dock att 

känsla av åsidosättande och maktlöshet är särskilt tydliga hos patienter som blir utsatta 

för tvång i vården (7). Patienter som blir tvångsvårdade blir även påtvingade relationen 

till vårdaren, det är ingenting som patienten valt själv. En litteraturstudie som handlar 

om livskvalitén hos patienter som vårdats länge inom psykiatrisk vård, visade att 

patienten sätter stort värde på goda relationer med sina vårdare (8). En bra och 

etablerad vårdrelation lindrar och kompenserar känslan av otillfredsställelse och att 

patienten blir kränkt när tvångsåtgärder värderas som berättigade och nödvändiga (3). 

Drivkraften i vårdrelationen bör vara medmänsklighet med förankring i vårdarens inre 

värdegrund för att inte vårdandet ska präglas av regler och principer (9). Sjögren (3) 

framhöll att det är den vårdande gemenskapen som bidrar till patientens växt, där det 

vårdande samtalet betonas som en väg för att upprätta den verkliga gemenskapen 

mellan människor (3). Även Topor (9) betonade att det är de sociala relationerna och 

det sociala samspelet som står i centrum när det gäller andras bidrag i 
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återhämtningsprocessen. Traditionella insatser såsom medicin, sociala insatser (dvs. 

bostad, pengar och sysselsättning), psykologiska insatser (dvs. utredningar och 

psykoterapi) är också naturligtvis viktiga och ska vara av god kvalité (9). Men 

tonvikten läggs dock på vårdrelationens betydelse för återhämtningsprocessen. Det är 

viktigt att tydliggöra att det är alltid vårdaren som är ansvarig för att skapa utrymme 

och möjliggöra för att en god vårdrelation skapas men det är patientens egen berättelse 

som ger den ett meningsfullt innehåll. Det är därför viktigt att försöka förstå och ta 

lärdom av patienternas perspektiv och erfarenheter i strävan efter att skapa optimala 

förutsättningar för god vård och behandling. 

 

1.3 Problemformulering 

Patienter som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård hamnar i en beroendeställning 

gentemot vårdarna. Dessutom förstår de inte alltid varför de har hamnat i den situation 

de är i. Det är sjuksköterskans ansvar att etablera en vårdrelation där patienten känner sig 

trygg. Därför är det viktigt att lyfta fram/belysa patientens egen uppfattning om 

vårdrelationens innebörd och vad det kan ha för betydelse för omvårdnaden. Med 

innebörd avses den djupare betydelsen eller meningen. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att genom en litteraturstudie beskriva vårdrelationens innebörd 

för patienter inom psykiatrisk tvångsvård. 

 

1.5 Frågeställning 

Vad är vårdrelationens innebörd för patienter inom psykiatrisk tvångsvård? 
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2. METOD  

 

2.1 Design 

Studiens design var kvalitativ och deskriptiv (10). En systematisk litteraturstudie (11) 

gjordes, där artiklar valdes ut, kritiskt granskades. Därefter gjordes en manifest och latent 

innehållsanalys med inspiration av Graneheim & Lundman (12) av valda artiklar.  

 

2.2 Databassökning 

Sökningarna gjordes i Cinahl och PubMed med olika söktermer i olika konstellationer för 

att få en överblick om vad som finns skrivet om problemområdet, se tabell 1.  

 

2.3 Sökord 

Sökorden var: psychiatric care, caring relationship, coercion samt patients experiences.  

 

2.4 Kriterier för urval av källor 

Artiklar söktes från 1 januari, 1998 och fram t.o.m. 11 mars, 2009 om vårdpersonal som 

vårdar vuxna patienter främst inom psykiatrisk tvångsvård, LPT eller LRV i Sverige eller 

liknande vård i andra länder. I urval 1 sorterades de artiklar som inte stämde överens med 

frågeställningen bort genom att alla titlar först lästes igenom och därefter abstracten på de 

studier som bäst matchade problemområdet. Ett krav var att de skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska, samt att det inte skulle vara litteraturstudier. Flera artiklar fanns 

under flera sökord. Detta resulterade i urval 1 till 28 olika artiklar. De valda artiklarna 

enligt urval 1, kvalitetsbedömdes enligt checklistorna i Forsberg & Wengström (11), efter 

hur väl beskrivna i texten syftet, undersökningsgruppen, metoden, dataanalysen samt 

resultatet var. Fanns frågetecken eller kvalitetsluckor i artikeln, eller ett stort oförklarat 

bortfall, inkluderades inte den. Likaså om det inte fanns beskrivet vilka etiska 

överväganden som författarna hade gjort. Artiklarna som användes i resultatet var både 
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kvalitativa och kvantitativa. Detta resulterade i urval 2 till 8 vetenskapliga artiklar. 

Dessutom användes en avhandling som fanns med som referens ifrån en källa (3) som 

använts i uppsatsens introduktionsavsnitt. De inkluderade artiklarnas samt avhandlingens 

syfte, metod samt huvudresultat finns kort beskrivna i tabellform i bilaga 1. 

 

Tabell 1 Utfall av sökningen 

Databas Söktermer Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl psychiatric care AND caring 
relationship 

  42   11  1 (ref. 13) 

PubMed psychiatric care AND caring 
relationship  

112     9  1 (ref. 20) 

Cinahl psychiatric care AND 
coercion 

  38       8  5 (ref. 14,15, 
16, 17, 18) 

PubMed psychiatric care AND 
coercion 

171   14  6 (ref. 14, 
15, 16, 17, 
18, 20) 

Cinahl psychiatric care AND 
patients experiences 

295     1  1 (ref. 19) 

PubMed psychiatric care AND 
patients experiences 

540      1  1 (ref. 19) 

Cinahl psychiatric care AND 
patients experiences AND 
coercion 

   7     7  4 (ref. 14, 
15, 17, 18) 

PubMed psychiatric care AND 
patients experiences AND 
coercion 

  15   15  5 (ref. 14, 
15, 17, 18 20) 
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2.5 Dataanalys 

En kvalitativ manifest och latent innehållsanalys av texten i artiklarna gjordes med 

inspiration från Graneheim & Lundman (12). En manifest ansats fokuserar på vad texten 

säger, medan den latenta ansatsen ger utrymme för egna tolkningar. För att få en 

övergripande förståelse av texten lästes den flera gånger. Sedan urskiljdes 48 

meningsbärande enheter, som svarade mot syfte och frågeställning. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, och koder skapades. Sex kategorier identifierades. I den latenta 

innehållsanalysen skapades två teman genom att författarna tillsammans gjorde en 

tolkning av det manifesta innehållet i de sex kategorierna. Kategorier är en del av 

innehållet som är likartat och kan ses som en tråd genom koderna. Teman är författarnas 

tolkning av det underliggande innehållet i texten. Analysförfarandet åskådliggörs i tabell 

2 samt i bilaga 2. 

 

Tabell 2 Analysförfarande 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Den stränga blicken 
eller ”onda ögat”, 
som vissa patienter 
beskrev utväxlandet 
av fientliga blickar 
mellan en patient 
och en 
sjuksköterska. 
Dessa var resultatet 
av ordväxlingar där 
en patient hellre 
ville duscha än att 
äta lunch. 

Fientliga blickar 
utväxlades efter 
ordväxling när en 
patient hellre ville 
duscha än att äta. 
16 

Fientliga 
blickar 
utväxlades 
efter 
ordväxling  
 

Maktlöshet Ensidig-

het 
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2.6 Forskningsetiska överväganden  

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (22).  Omvårdnadsforskning vägleds 

av följande etiska principer: principen om autonomi, att göra gott, att inte skada samt om 

rättvisa. Integritet, det oantastliga i människans personlighet, hör nära samman med 

respekten för människans sårbarhet och lyder under principen om autonomi. Forskaren 

ska alltid värna om deltagarnas liv, värdighet, privatliv och hälsa, därför finns krav på 

samtycke och konfidentialitet (22, 23). Artiklarna och avhandlingen som ligger till grund 

för denna litteraturstudie skulle ha ett godkännande från en etisk kommitté eller kunna 

redovisa författarnas etiska överväganden. 
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3. RESULTAT 

 

Resultatet i innehållsanalysen baseras på 48 identifierade meningsbärande enheter från 

studiens valda källor: en avhandling och åtta vetenskapliga artiklar. Analysen visar att 

vårdrelationens innebörd för patienter inom psykiatrisk tvångsvård upplevs i samspelet 

mellan patienten och vårdaren. Detta samspel tar sig uttryck i två teman som är varandras 

motsatser: en känsla av ensidighet i vårdrelationen eller en upplevd ömsesidighet. Dessa 

teman indelades i vardera tre kategorier utan inbördes rangordning, se tabell 3. 

 

Tabell 3 Översikt av resultat 

TEMA KATEGORI 

Ensidighet Känna sig åsidosatt. 

 Förlorat människovärde 

 Maktlöshet 

Ömsesidighet Att bli tagen på allvar 

 Medmänsklighet 

 Delaktighet 

 

3.1 Ensidighet.  

Till det här temat hör sammanlagt 30 meningsbärande enheter, vilka i sin tur kunde delas 

upp i tre kategorier.  

 

3.1.1 Känna sig åsidosatt.  

14 meningsbärande enheter hamnade i denna kategori. Tolkningen blir att utifrån 
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patientens perspektiv bryr sig inte vårdarna om patienterna och de upplever en känsla av 

åsidosättande och ett avståndstagande från vårdarna. Nedanstående citat påvisar hur 

patienten känner sig ignorerad (13, 16, 17, 19, 21), att han eller hon ej blir lyssnad på (18, 

20, 21), att de får bristfällig information (17, 18). 

 

”Det var hemskt, fasansfullt… ibland när man tilltalade personalen, dom svarade ju 

inte. De gick bara bort.” (21) 

 

”Den värsta saken du kan höra från personen som bestämmer över ditt liv och 

behandling är att han/hon inte har tid för dig” (17) 

 

Patienterna uttryckte att det var ett bekymmer att de inte fick någon information om 

vad som hände och om sina rättigheter. (20) 

 

3.1.2 Förlorat människovärde.   

Till den här kategorin kopplades 5 meningsbärande enheter. Patienterna 

förlorar sitt människovärde genom att de känner sig mindre värda och inte 

respekterade (17), de behandlas nedlåtande (15) och är till besvär (21). Det resulterar 

i en upplevelse av utanförskap, vilket nedanstående är exempel på.  

 

Deltagarna beskrev också känslor av att känna sig som en sämre människa och även i 

samhället, inte vara respekterad som en psykiatrisk patient, att vara en ”dålig  

person”. (17) 

 

”Vårdaren sa till mig: ‘sådana som dig äter jag med kniv och gaffel.’” (21) 
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3.1.3. Maktlöshet.   

Här identifierades 11 meningsbärande enheter i vilka patienten känner sig underkastad 

vårdarna genom hotelser eller genom att fråntas sina personliga tillhörigheter samtidigt 

som han/hon är i beroendeställning (14, 18, 21). Dessa ibland outtalade hot om 

bestraffning (16, 21) leder till att patienterna anpassar sig till vårdarna och inte törs 

ifrågasätta något i vården (21), vilket medför att känslan av tvång och maktlöshet 

förstärks hos patienten. Nedanstående citat exemplifierar detta. 

 

Den stränga blicken eller ”onda ögat”, som vissa patienter beskrev utväxlandet av 

fientliga blickar mellan en patient och en sjuksköterska. Dessa var resultatet av 

ordväxlingar där en patient hellre ville duscha än att äta lunch. (16) 

 

”Jag är betydligt mer levande och så skulle jag ifrågasätta en hel del av det som 

bedrivs här som vård… men nu vågar jag inte ifrågasätta, för att dra på mig deras 

ogillande.” (21) 

 

Patienterna upplevde att de fråntogs sin frihet genom att dörren till avdelningen var 

låst 24 timmar per dag. För att kunna gå ut måste de fråga en 

sjuksköterska/vårdare om att få dörren öppnad. (14) 

 

3.2 Ömsesidighet.  

Till det här temat hör 18 meningsbärande enheter, vilka indelades i tre kategorier. 

 

3.2.1. Att bli tagen på allvar. 

 Den här kategorin baseras på 5 meningsbärande enheter. Patienten känner sig förstådd 

och att han eller hon blir lyssnad på (18, 19, 20, 21) genom att vårdarna intresserar sig för 
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dem. De vårdare som står för ömsesidighet i vårdrelationen har en förmåga att möta 

patientens livsvärld och tar sig tid att lyssna (21). Patienterna visas respekt genom att 

vårdarna möter dem på ett seriöst plan och visar flexibilitet när det gäller att möta 

patienternas behov (14). Nedanstående citat exemplifierar detta. 

  

       ”Min kontaktperson har väl visat ett intresse, hon är den enda som har satt sig ner   

            och pratat med mig på riktigt… som jag haft ett meningsfullt samtal med.” (21) 

 

”De verkliga sjuksköterskorna, jag tror att de på något vis förstod.” (20) 

 

3.2.2. Medmänsklighet. 

Till denna kategori hör 10 meningsbärande enheter. Patienten känner sig omtyckt och 

upplever ett genuint intresse från vårdarna, vilket kan bidra till en upplevelse av 

likvärdighet och mänsklig gemenskap (16, 17, 19, 21). Denna känslomässiga näring 

skapar mening i tillvaron för patienterna; de erfar trygghet och vänlighet (21). 

Patienterna själva efterfrågar snällhet och vänlighet hos vårdarna (13). Exempel på 

detta visar nedanstående citat. 

 

En patient beskriver de positiva konsekvenserna, att få gå ut tillsammans med en viss 

vårdare.” Man glömmer bort var man är och man ser ju bara han som en bra 

människa, liksom en medkamrat i stort sett… man kopplar av och man blir ju sig 

själv då.” (21) 

 

”Att känna att du kan lita på personen som du kommer i kontakt med, att komma 

överens har mycket att göra med personkemi, skulle jag vilja säga. Det handlar 

      om att gilla varandra , att känna att du kan lita på den andre.” (19) 
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Patienterna beskrev också hur de ville att personalen skulle vara, lätta att prata med, 

snäll och vänlig. (14) 

 

3.2.3. Delaktighet.  

Hit hör 3 meningsbärande enheter. Patienten känner sig delaktig genom att han eller 

hon medverkar i planeringen av vården och alltid informeras och får förklarat för sig 

om vilka beslut som fattats och varför (21), vilket åskådliggörs av nedanstående citat. 

 

Patienten berättar att hennes vårdlag försöker möta henne. ”Vi har sagt ända från 

början att vi ska köra med öppna kort och att jag ska vara så delaktig som 

möjligt.” (21) 

 

”Jag har varit med och planerat, de har aldrig tagit något bakom ryggen... utan det har 

varit väldigt öppet.” (21) 
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4. DISKUSSION 
 
Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vårdrelationens innebörd för 

patienter inom psykiatrisk tvångsvård. Litteraturstudien gjordes med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest och latent ansats. Det resulterade i två teman och sex 

kategorier. Det ena temat var ensidighet med kategorierna att känna sig åsidosatt, förlorat 

människovärde och maktlöshet. Det andra temat var ömsesidighet med kategorierna: att 

bli tagen på allvar, medmänsklighet och delaktighet. Patienterna beskrev antingen att de 

upplevde en distans från vårdarna eller att vårdarna bemötte dem på ett jämlikt plan.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att vårdrelationens innebörd för patienter i sluten psykiatrisk vård kan 

delas in i två övergripande teman. Patienten upplever antingen en ensidighet i eller en 

ömsesidighet i vårdrelationen. Trettio meningsbärande enheter ledde fram till temat 

ensidighet. Ensidighet kan även beskrivas som: inskränkt, trångsynt, och orättvis. 

Motsatsen till ensidig är ömsesidig och det har betydelsen: inbördes, gemensam eller från 

båda sidor (24). Arton meningsbärande enheter ledde fram till temat ömsesidighet. Detta 

påvisar att patienten i större omfattning upplever ensidighet i vårdrelationen och att vara i 

underläge gentemot vårdarna. Asymmetrin (bristande överensstämmelse) som orsakas av 

patientens lidande riskerar att göra vårdrelationen oetisk. Ömsesidigheten kan då ses som 

en moralisk norm som sedan banar vägen för upprättandet av en vårdgemenskap (25).  

 

4.1.1 Den ensidiga vårdrelationen 

Hit hör som sagt de tre kategorierna: känna sig åsidosatt, förlorat människovärde och 

maktlöshet. Att känna sig åsidosatt innebär att bli försummad, förbisedd, nonchalerad och 

ignorerad. Med förlorat människovärde avses att betydelsen, vikten eller digniteten av 
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ens väsen, individ, människoliv eller själ gått förlorad. Med maktlöshet menas att vara 

utan inflytande, hjälplös och vanmäktig (24). 

I den ensidiga vårdrelationen har kontakten mellan vårdare och patient blivit negativt 

influerad av distans. Patienternas livsvärld inom den psykiatriska tvångsvården tycks vara 

präglad av en ständig känsla av ensamhet, trots att det alltid finns många människor runt 

omkring. Utifrån patienternas perspektiv bryr sig inte vårdarna om patienterna, hur de 

mår eller vad de vill utan istället infinner sig en känsla av åsidosättande (21). Även när 

det gäller information om deras juridiska status upplever patienterna sig många gånger 

åsidosatta (15). 

Patienterna förlorar sitt människovärde genom att de upplever sig underställda vårdarna 

och att det är deras behov som styr när det gäller planering och prioritering. Patienterna 

klumpas ihop och behandlas på ungefär samma sätt och processen går sin gilla gång (21). 

Det kan kännas obehagligt att som patient be om till exempel en promenad, upplevelsen 

är att personalen tycker att det är krångligt och omständligt (14). Det är inte heller 

ovanligt att det finns restriktioner rörande besökstider och telefonanvändning vilket 

begränsar patienternas möjligheter att kommunicera med andra människor än dem på 

avdelningen (14). Den ständiga anpassningen som patienterna utsätts för och tvingas till, 

gör att de inte riktigt kan vara sig själva. Upplevelsen gör att de håller på att förlora sig 

själva och den värdighet de har som människor, vilket leder till känslor av nedstämdhet 

och stress hos patienten (21). Patienterna är i beroendeställning till vårdarna och 

upplevelsen av maktlöshet är slående. 

Att vårdas med tvångsvård innebär att vara utlämnad till vårdarna. Vardagsvården präglas 

också av rädsla för straff. Patienternas beskrivning är att om man inte samarbetar med 

vårdarna kan man utsättas för maktutövning och kränkande behandling och att personalen 

rättfärdigar sitt handlande genom att hävda att det är för personens bästa men som patient 

upplevs det oftast som att personalen ska visa vem som bestämmer (21). Den rådande 

livssituationen och bemötandet från vårdarna bidrar till att patienterna inte kan vara sig 
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själva utifrån att de hela tiden strävar efter att inte hamna i dålig dager hos vårdarna. 

Patienternas upplevelser är att de inte har något inflytande över vården eller 

behandlingsplanen trots att de inte är nöjda med behandlingen. Känslan av tvång och 

maktlöshet hos individen förstärks (15). 

4.1.2 Den ömsesidiga vårdrelationen 

 Patientens uppfattning om innebörden av den ömsesidiga relationen handlar om att 

känna sig tagen på allvar, känna delaktighet och medmänsklighet. 

Att kännas sig tagen på allvar kan likställas med att mötas med uppriktighet, äkthet, 

ärlighet och värdighet. Att vara medmänsklig innebär att vara humanitär och barmhärtig. 

Med delaktighet avses att patienten har del i, är inblandad och medansvarig i sin 

planering och behandling (24). 

De vårdare som står för det goda vårdandet har en förmåga att möta patientens livsvärld 

och tar sig tid att lyssna (15). Patienterna visas respekt av personalen i deras relation 

genom att mötas på ett seriöst plan och visa flexibilitet i att möta deras behov. När 

patienterna känner sig tagna på allvar minskas också risken för onödiga konfrontationer 

som kan generera hot och våldssituationer (14). Det finns forskning som pekar på att 

tvångsvårdade patienter upplever belåtenhet med sin kontaktperson i lika hög grad som 

patienter som vårdas frivilligt (15). Kontaktpersonen är den person som ska vara 

tillgänglig för patienten när det gäller såväl praktiska som känslomässiga problem. När 

det gäller delaktighet är det mest centrala att sträva efter att utveckla en behandlings- och 

patientcentrerad atmosfär på de låsta psykiatriska avdelningarna, där patienternas åsikter 

möts på ett seriöst och respektfullt vis (13). Sjuksköterskans främsta uppgift är att stödja 

patientens autonomi även i mindre saker, och att öka patientens delaktighet (13). De 

vårdare som enligt patienterna står för en ömsesidig vårdrelation, kan bidra till 

upplevelser av likvärdighet och mänsklig gemenskap för stunden (21). Dessa öar av god 

vård skapar för patienterna mening i tillvaron, då det ger känslomässig näring och en 

möjlighet att känna värme och gemenskap med en annan människa (21). Patienterna 
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upplever trygghet och känner att personalen vill väl även om det handlar om att 

synliggöra destruktiva mönster eller beteenden hos patienten. Hot- och våldsincidenter 

minimeras. Medmänskliga värderingar såsom respekt, närhet och flexibilitet är en viktig 

grogrund i den ömsesidiga relationen. Snällhet och vänlighet är egenskaper som 

patienterna efterfrågar hos vårdaren (13). 

 
 

 

4.2  Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning finns en tanke om att när en forskare tolkar sin omvärld så kan 

tolkningen inte bara ge en sanning utan flera. Med hjälp av trovärdighetskriteriet kan man 

avgöra vilken sanning som är mest trovärdig.  Enligt Polit och Beck sönderfaller 

begreppet trovärdighet i fyra delbegrepp: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

objektivitet (10). 

 

4.2.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om huruvida forskningen genomförts på ett tillförlitligt sätt och 

aspekten av att visa att forskningen gjorts på ett tillförlitligt sätt. Författarna till den här 

studien valde att göra en litteraturstudie för att undersöka vilken vetenskaplig litteratur 

som fanns angående vårdrelationens innebörd för patienter i psykiatrisk tvångsvård. 

Fördelen med en litteraturstudie är att författarna får en orientering i vad som tidigare 

skrivits om ämnet och sammanställning av vetenskaplig litteratur kan skapa 

förutsättningar för nya frågeställningar och fortsatt utveckling i ämnet. Nackdelen med 

litteraturstudien är att primärkällan kommer för långt ifrån verkligheten och det finns risk 

att informationen inte blir exakt. Det kan också vara svårt att hitta och välja ut den 

vetenskapliga litteratur som är mest lämpad för frågeställningen.  Sökorden som 

användes var: psychiatric care, caring relationship, coercion samt patients experiences. 
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Sökningarna gav många träffar och slutligen valdes åtta vetenskapliga artiklar och en 

avhandlig som underlag i litteraturstudien. En artikel är en kvantitativ studie, tre artiklar 

och avhandlingen är intervjuer med både personal och patienter, en artikel är en 

observationsstudie, fem artiklar är enbart fokuserade på patientperspektivet. En artikel 

handlar inte om just tvångsvård utan patienters upplevelse och erfarenheter av psykiatrisk 

vård kopplat till vårdkvalité, vilket kan ifrågasättas. Den framhöll dock patienternas egna 

erfarenheter av psykiatrisk vård och ansågs därför som användbar. För att analysera data 

gjordes en innehållsanalys. Innehållsanalys som vetenskaplig metod utvecklades till en 

början för att hantera stora mängder data och användes mest av massmedia forskare. Den 

kvalitativa innehållsanalysen fokuserar dock på tolkning av texter och 

användningsområdena är då främst inom beteendevetenskap, humanvetenskap och 

vårdvetenskap (12).  

 Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehåll. Tolkning av texter förutsätter kunskap om det sammanhang i vilket studien 

genomförts. Studiens tillförlitlighet styrks genom att författarna i den här litteraturstudien 

har båda minst tio års erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin samt med tvångsvårdade 

patienter både vad gäller LPT-vård och LRV-vård. 

Ett viktigt ställningstagande i analysen är val av analysenhet. Den bör vara tillräckligt 

stor för att utgöra en helhet och tillräckligt liten för att vara hanterbar i analysprocessen. I 

den här studien valdes åtta vetenskapliga artiklar och en avhandling vilket författarna 

anser vara lagom volym till analysen. Utifrån litteraturen identifierades 48 

meningsenheter. En risk i den delen av processen var att alla artiklarna var skrivna på 

engelska och översattes till svenska, vilket kan innebära att djupet i texten kan ha 

förvanskats eller förbisetts. 

Studien innehåller 48 meningsenheter. En meningsenhet är en meningsbärande del av 

texten, den kan bestå av stycken, meningar och ord av text som hör ihop genom sitt 

sammanhang och innehåll. Lagom stora meningsenheter utgör grunden för analysen. 
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Alltför stora meningsenheter kan bli svåra att hantera, det kan rymma fler betydelser och 

det kan då finnas risk att delar av innehållet går förlorat allt eftersom analysen fortskrider 

och abstraktionsnivån blir högre (12). Om meningsenheterna blir för små, kan det istället 

medföra ett fragmenterat resultat. Tillförlitligheten stärks ytterligare utifrån att alla 48 

meningsbärande enheter återfinns i bilaga 2 där man kan följa författarnas analysarbete.  

 

4.2.2 Pålitlighet 

Pålitlighet refererar till om samma resultat kan uppnås om man upprepar undersökningen 

och kan ökas om kollegor ges möjlighet till granskning (10). I samband med att texten 

kondenserades och kodades reflekterade författarna tillsammans över de bearbetade data 

på nya sätt. Därefter skapades 6 kategorier som sedan resulterade i 2 teman. Innehållet i 

en kategori ska vara närbesläktat och det ska skilja sig från innehållet i andra kategorier. 

Inga data ska falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier. Denna 

huvudregel har varit svår att tillgodose då det gällde kategorierna i den här 

litteraturstudien eftersom texterna har handlat om människors upplevelser. Människors 

upplevelser kan vara så sammanflätade att de kan passa in i två eller flera kategorier. 

Författarna har tydliggjort skillnaden mellan kategoriernas betydelser i 

resultatdiskussionen men det är fortfarande en svaghet att betydelserna kan uppfattas som 

för närbesläktade. 

 

4.2.3 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om att ge djup istället för bredd i beskrivningen av 

forskningsprocessen så att en utomstående person kan avgöra om resultatet kan överföras 

till en annan situation (10). I studien finns en noggrann beskrivning av urval och 

analysarbetet. De 48 meningsenheterna redovisas tydligt i en tabell, för att åskådliggöra 

författarnas bearbetning och tolkning av data vilket ökar studiens överförbarhet. Genom 

att i varje steg av analysprocessen reflektera över och diskutera olika 
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tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer har koder och kategoribenämningar blivit 

mer stringenta. 

 

4.2.4 Objektivitet 

Med objektivitet avses att resultaten kan styrkas av andra forskare samt att man inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller förutfattade meningar påverka resultaten (10). 

Man kan fundera om det i den här typen av forskning någonsin går att uppnå fullständig 

objektivitet. När det gäller författarnas förförståelse har det givetvis spelat en stor roll i 

tolkningsprocessen och därmed i resultatet. 

 

4.3 Slutsatser 

Tvångsvårdade patienter tycks vara mindre nöjda med sin behandling, vilket åskådliggörs 

av den stora skillnaden i antalet meningsbärande enheter som kopplades till de två 

kategorierna trettio respektive arton. Patienterna berättar om nedlåtande och förnedrande 

bemötande. Det som ändå framkommit är att relationen till kontaktpersonen blir viktig 

och avgörande för patientens slutenvårdsvistelse. Resultatet i den här litteraturstudien 

visar samma tendens som de studier och det material som användes i introduktionen. 

Genom ökade kunskaper om patienternas upplevelse av vårdrelationens innebörd ökar 

förutsättningarna att minimera vårdlidande minska förekomsten av hot och 

våldssituationer inom psykiatrisk tvångsvård för att istället ge utrymme att stödja 

patienten mot återhämtning. Det är därför anmärkningsvärt att denna kunskap inte lyfts 

fram på ett tydligare vis när psykiatrisk vård diskuteras i det allmän offentliga rummet, 

till exempel i media. När det talas om ökade resurser till psykiatrin handlar det oftast om 

möjligheter till psykologutredningar och diagnostisering.  

  

4.4 Fortsatt forskning. 

Isolering och tvång är en del av den dagliga tvångsvården inom psykiatrin trots att det 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21

finns forskning som visar att effekten av dessa metoder är bristfällig. Det finns flera 

infallsvinklar som kan användas för att minimera dessa metoder. Det betyder att 

vårdpersonalen måste bli uppmuntrade och utbildade i dessa frågor. Det behövs mer 

forskning som lyfter fram vårdrelationens innebörd i patienternas upplevelse av sin 

behandling. Ytterligare reflektioner kring resultatet i den här litteraturstudien är, hur det 

arbetas utifrån dessa aspekter runt om i landet, det vore intressant för vidare forskning 

inom området, att hitta modeller hur dessa kunskaper integreras i vårdvardagen på dom 

psykiatriska slutenvårdsavdelningarna. Hur vårdare kan förbättra vården och vårdandet 

genom att på allvar ta till sig patienternas perspektiv och upplevelser för att på så sätt 

minska vårdlidande och skapa en trygg atmosfär som därigenom minskar risken för hot 

och våld. 
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 Bilaga 1. 

 Artiklar och avhandling som användes till resultatet 

Författare Titel, år Syfte Metod                    

 

 

Huvudresultat 

Johansson IM; 
Skärsäter I; 
Danielson E 

Encounters 
in a locked 
psychiatric 
ward 
environ-
ment, 2007. 

Beskriva 
möten inom 
en låst 
psykiatrisk 
vård-
avdelnings 
hälsovårds-
miljö. 

Fokuserad 
etnografisk metod. 
Deltagande 
observation, 
informella 
intervjuer och 
insamling av 
dokument. 42 pat.; 
varav 8 
tvångsvårdade, 26 
sjuk-sköterskor, 2 
läkare.  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Mötenas 
karaktäristika  
bildade tre 
teman; den 
vårdande 
relationen, den 
ickevårdande 
relationen samt 
den oigenkända 
relationen. 

Kuosmanen L; 
Hätönen H; 
Malkavaara H; 
Kylmä J; 
Välimäki M 

Deprivation 
of liberty in 
psychiatric 
hospital 
care: the 
patient's 
perspective, 
2007. 

Utforska 
psykiatriska 
patienters 
åsikter om 
de frihets-
berövande 
åtgärder de 
utsatts för. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 51 
patienter gjordes 
som analyserades 
med induktiv 
innehållsanalys. 

Patienterna 
rapporterade om 
dessa typer av 
frihets-
berövande 
åtgärder: 
restriktioner 
angående 
kommunikation 
samt att lämna 
avdelningen, 
kvarhållande av 
värdesaker samt 
diverse 
tvångsåtgärder. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Författare Titel, år Syfte Metod Huvudresultat 

Sørgaard, 
K. W. 
 
 
 
 

Satisfaction 
and coercion 
among 
voluntary, 
persuaded/ 
pressured 
and 
committed 
patients in 
acute 
psychiatric 
treatment, 
2007. 

Jämföra  
tvångsintagna, 
frivilliga samt 
övertalade 
patienters 
upplevelser av 
belåtenhet, 
behandling 
samt upplevt 
tvång på två 
akutvårdsavd. 

Kvantitativ 
metod. 189 
patienter fick 
själva besvara 
SPRI:s 
frågeformulär 
samt “Tvångs-
stegen”. Data 
analyserades 
med icke-
parametriska 
och para-
metriska test. 

Många av patienterna 
kände inte till sin 
lagliga status, hade 
inskränkningar i 
friförmånerna, hade 
tvångsmedicinerats 
och upplevt 
nedlåtande 
kommunikation. 

Ryan CJ; 
Bowers L 

Coercive 
manoeuvres 
in a 
psychiatric 
intensive 
care unit, 
2005. 

Identifiera, 
beskriva och 
kategorisera 
sjuksköter-
skors 
tvångsåtgärder 
samt 
undersöka 
omständig-
heterna och  
ändamåls-
enligheten 
med dem. 

Icke-
deltagande 
observation av 
verbal och 
ickeverbal 
kommuni- 
kation mellan 
patienter och 
sjuksköterskor 
på en 
psykiatrisk 
intensivvårds-
avdelning. 

Sjuksköterskor 
använde sig av flera 
olika fysiska, verbala 
och psykolo- 
giska tvångs- 
strategier för att 
hantera konfliktsitua-
tioner. Åtgärderna 
var tidigare ej 
beskrivna el. 
utvärderade och 
sällan diskuterade.  

Olofsson 
B; 
Jacobsson 
L 

A plea for 
respect: 
involuntarily 
hospitalized 
psychiatric 
patients' 
narratives 
about being 
subjected to 
coercion, 
2001. 

Beskriva LPT-
patienters egna 
berättelser om 
tvång, samt 
deras tankar 
om hur detta 
kunnat 
förhindras. 

Deskriptiv-
explorativ med 
narrativ ansats. 
18 LPT-
patienter 
intervjuades 
och en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
av det 
manifesta 
innehållet 
gjordes. 

Två huvudteman 
framgick: att bli 
respekterad som en 
mänsklig varelse 
samt att inte bli 
respekterad som en 
mänsklig varelse. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Författare Titel, år Syfte Metod Huvudresultat 

Olofsson B; 
Norberg A 

Experiences of 
coercion in 
psychiatric care 
as narrated by 
patients, nurses 
and physicians, 
2001. 

Öka förståelsen 
av psykiatriska 
patienters, 
sjuksköterskors 
och läkares 
erfarenheter, i 
relation till sina 
egna och de 
andra parternas 
erfarenheter. 

Deskriptiv-
explorativ 
med fokus på 
narrativa 
element.  
7 patienter, 7 
sjuksköterskor 
och 7 läkare 
intervjuades 
på en stor 
psykiatrisk 
universitets-
klinik. 

Patienterna 
önskade mer 
mänsklig 
kontakt med 
ssk och läkare, 
vilket gjorde att 
de kände sig 
mindre 
obekväma och 
osäkra när de 
utsattes för 
tvång. Ssk och 
läkarna kände 
att de hade 
svårt att knyta 
an till 
patienterna. 

Schröder A, 
Ahlström G, 
Larsson BW. 

Patients' 
perceptions of 
the concept of 
the quality of 
care in the 
psychiatric 
setting: a 
phenomeno-
graphic study, 
2006. 

Beskriva hur 
patienter 
uppfattar 
begreppet 
vårdkvalitet 
inom 
psykiatrisk 
vård. 

Kvalitativ 
metod med 
fenomeno-
grafisk ansats. 
20 
psykiatriska 
sluten- och 
öppenvårds-
patienter 
intervjuades. 

Vårdkvalitet 
uppfattades 
som ett positivt 
begrepp. Fem 
beskrivande 
kategorier 
uppstod; 
patientens 
värdighet 
respekteras, 
patientens 
känsla för 
säkerhet med 
hänsyn till 
omvårdnaden, 
patientens 
deltagande i 
omvårdnaden, 
patientens 
återhämtning 
samt vårdmiljö. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare Titel, år Syfte Metod Huvudresultat 

Gilburt H, 
Rose D, 
Slade M. 

The importance of 
relationships in 
mental health 
care: a qualitative 
study of service 
users' experiences 
of psychiatric 
hospital 
admission in the 
UK, 2008. 

Utforska 
erfarenheter 
av inläggning 
på akut-
psykiatriska 
vårdavdel-
ningar från 
brukarens 
perspektiv. 

Användarledd 
studie med 
deltagande 
forskningsansats- 
19 brukare; 10 i 
fokusgrupp, 9 
blev intervjuade. 
Intervjuerna var 
ostrukturerade 
och analyserades 
med tematisk 
analys, vilken är 
oberoende av 
teori. 

Relationer 
utgjorde kärnan 
i deras 
erfarenheter, 
och dessa 
teman bidrog 
till begreppet: 
kommunika-
tion, säkerhet, 
tillit, tvång och 
kulturell 
kompetens. Tre 
andra koder; 
behandling, 
frihet och 
miljö, var 
sjukhusets roll 
och dess 
fysiska 
aspekter.  

Hörberg U. Att vårdas eller 
fostras. Det 
rättspsykiatriska 
vårdandet och 
traditionens 
grepp, 2008. 
Studie 1: att 
vårdas inom den 
rättspsykiatriska 
vården. 

Beskriva det 
rättspsykiatris
ka vårdandet 
utifrån hur 
det erfars att 
vårda och 
vårdas samt 
öka 
förståelsen 
för 
patienternas 
situation och 
själva 
vårdandet, 
kanske finna 
vad som är 
vårdande 
vård. 

Empirisk studie 
på en 
rättspsykiatrisk 
regionvårds-
klinik. 11 
patienter 
intervjuades och 
intervjuerna 
analyserades 
genom en 
fenomenologisk 
innebördsanalys. 

Att vårdas 
inom denna 
vård kan 
beskrivas med 
den icke-
vårdande 
vården, öar av 
god vård, 
strategierna, 
uppgivenhetens 
kamp, en 
tillvaro präglad 
av relationella 
spänningar och 
längtan. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. 

Nedanstående tabell illustrerar analysprocessens steg 

 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori Tema 

”Det var hemskt, 
fasansfullt… ibland när 
man tilltalade 
personalen, dom svarade 
ju inte. De gick bara 
bort.” 

När man tilltalade 
personalen svarade 
de inte. 
21 

Att inte få 
svar vid 
tilltal 

Känna 
sig 
åsidosatt. 

Ensidig-
het 

”Häromdagen tutade det 
i överfallslarmet, eller så 
var det brandlarmet, vi 
frågade om det var 
brandlarmet, om det 
brann någonstans, dom 
svarade bara, vi vet inte 
istället för att kolla det 
ordentligt och så.” 

Larmet gick, vi 
frågade var det var, 
de svarade bara att 
de inte visste. 
21 

Att inte få 
svar på en 
fråga 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

Patienten har ledsnat på 
att söka kontakt med 
vårdarna. ”Jag tycker att 
man får dumma svar 
bara. Det är viktigare för 
dem att titta på TV här 
än att hjälpa oss.” 

Det är viktigare för 
personalen att titta 
på TV. 
21 

Är oviktig 
för persona-
len 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

Patienterna ignorerades 
när de återkommande 
klagade, krävde, eller 
efterfrågade saker som 
sjuksköterskorna tyckte 
var orimliga. 

Patienterna 
ignorerades när de 
klagade eller 
krävde saker. 
16 

Patienterna 
ignorerades 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

En deltagare sa: ”Man 
har inte blivit hörd, 
personalen går bara 
förbi.” 

Man blir inte hörd, 
personalen går 
förbi. 
17 

Personalen 
går förbi 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Jag tror att det inte är 
någon idé att vara 
inlåst… det händer 
ingenting här… bara 
förvaring.” 

Vården känns som 
förvaring 
17 

Vården är 
förvaring 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

”Den värsta saken du 
kan höra från personen 
som bestämmer över ditt 
liv och behandling är att 
han/hon inte har tid för 
dig.” 

Personalen har inte 
tid med dig 
17 

Personalen 
har inte tid  

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

Vissa vårdare utgår ifrån 
vad de själva anser att 
patienten är i behov av. 
”Det är bara deras ord 
som gäller, jag får inte 
bestämma någonting.” 

Personalen 
bestämmer, utan 
att lyssna på 
patienten. 
21 

Personalen 
bestäm- 
mer, lyssnar 
ej 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

”de har sin egen agenda 
om vad jag borde göra 
och sättet jag ska vara 
på, hellre än att låta mig 
prata om mina problem. 
Jag behöver någon som 
lyssnar på mig och jag 
kan inte få dem att lyssna 
på mig.” 

Det finns inget 
intresse av att 
lyssna på 
patienten. 
20 

Ointresse att 
lyssna på 
patienten 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

Patienterna berättade att 
det var ett problem att 
personalen inte tog sig 
tid till att lyssna och 
prata, istället för att 
använda medicin. 

Personalen tog sig 
inte tid att lyssna, 
använde hellre 
medicin. 
18 

Personalen 
tog sig inte 
tid att lyssna 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Personalen arbetade 
hårt för att hålla sig ifrån 
klienterna, var min åsikt. 
De var inne på kontoret 
så mycket som de 
kunde.” 

Personalen höll sig 
inne på kontoret. 
20 

Personalen 
var på 
kontoret 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

Vissa patienter upplevde 
en distans från 
personalen och på så vis 
var det svårt att etablera 
kontakt. 

Distans från 
personalen gör det 
svårt att etablera 
kontakt 
13 

Personalen 
distanserar 
sig 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

”Jag vet fortfarande inte 
vem som skrev in mig på 
tvång och varför. Jag har 
frågat men ingen vill 
svara och 
chefspsykiatern visar sig 
aldrig på avdelningen.” 

Vet ej varför jag 
blev tvångsinlagd 
och vems beslut 
det var. 
17 

Oklarhet 
kring 
tvångsbe-
slutet 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

Patienterna uttryckte att 
det var ett bekymmer att 
de inte fick någon 
information om vad som 
hände och om sina 
rättigheter. 

Problem att inte få 
tillräckligt med 
information om 
situationen. 
18 

Får ej 
tillräckligt 
med 
information 

Känna 
sig 
åsidosatt 

Ensidig-
het 

”Vårdaren sa till mig: 
‘sådana som dig äter jag 
med kniv och gaffel.’” 

Vårdaren sa att han 
skulle äta upp mig. 
21 

Vårdaren 
uttrycker sig 
nedlåtande. 
 

Förlorat 
männi-
skovärde 

Ensidig-
het 

Tvångsvårdade patienter 
berättar om fler negativa 
erfarenheter i 
behandlingen av 
nedlåtande och 
förnedrande karaktär. 

Patienter erfar 
förnedring och 
nedlåtande 
behandling. 
15 

Patienter får 
nedlåtande, 
förnedrande 
behandling 

Förlorat 
männi-
skovärde 

Ensidig-
het 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Deltagarna beskrev 
också känslor av att 
känna sig som en sämre 
människa och även i 
samhället, inte vara 
respekterad som en 
psykiatrisk patient, att 
vara en ”dålig person”. 

Patienten upplever 
sig mindre värd 
och inte 
respekterad; att 
vara en sämre 
människa. 
17 

Patienten 
känner sig 
mindre värd, 
inte 
respekterad 

Förlorat 
männi-
skovärde 

Ensidig-
het 

Patienten beskriver att 
han är till besvär för 
vårdarna när han vill gå 
ut, vilket gör att han 
undviker att be om 
aktiviteter som han 
egentligen skulle må bra 
av. 

Patienten upplever 
att han är till 
besvär när han ber 
om något, t ex en 
promenad. 
21 

Upplever sig 
vara till 
besvär 

Förlorat 
männi-
skovärde 

Ensidig-
het 

”En gång frågade jag en 
om han ville, eller det 
var två personal som 
skulle spela kort och då 
frågade jag om jag fick 
vara med dom. Nej, 
svarade dom, så det är ju 
mycket sådär att trycka 
ned patienterna.” 

En gång frågade 
jag om jag fick 
vara med på kort, 
men de svarade 
nej. 
21 

Nekades 
deltagande i 
kortspel 

Förlorat 
männi-
skovärde 

Ensidig-
het 

Ur patienternas 
perspektiv präglas 
bemötandet av 
förödmjukelse och av att 
de ska veta sin plats. 

Bemötandet 
präglas av 
förödmjukelse och 
att veta sin plats. 
21 

Bemötandet 
präglas av 
att veta sin 
plats 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Det råder ett hårt klimat i 
vårdvardagen och 
vårdarnas attityd visar 
underförstått men även 
uttalat att patienterna ska 
veta sin plats. ”Alltså det 
är för mycket vakt i dom, 
bara vara hård och 
bestämd och 
kommendera för 
mycket.” 

Vårdvardagen är 
hård, vårdarna vill 
att patienterna ska 
veta sin plats. 
Personalen är hård, 
bestämd och 
kommenderar 
21 

Personalen 
är hård, 
bestämd, 
kommen-
derar.  

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

”Jag är betydligt mer 
levande och så skulle jag 
ifrågasätta en hel del av 
det som bedrivs här som 
vård… men nu vågar jag 
inte ifrågasätta, för att 
dra på mig deras 
ogillande.” 

Jag vågar inte 
ifrågasätta, för att 
dra på mig 
ogillande. 
21 

Vågar ej 
ifrågasätta 
 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

Patienterna beskriver att 
det kändes 
förödmjukande och 
onödigt att bli i fråntagen 
personliga tillhörigheter. 

Det var 
förödmjukande att 
lämna ifrån sig 
sina personliga 
tillhörigheter. 
14 

Tvingas 
lämna ifrån 
sig 
personliga 
saker 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

Den stränga blicken eller 
”onda ögat”, som vissa 
patienter beskrev 
utväxlandet av fientliga 
blickar mellan en patient 
och en sjuksköterska. 
Dessa var resultatet av 
ordväxlingar där en 
patient hellre ville 
duscha än att äta lunch. 

Fientliga blickar 
utväxlades efter 
ordväxling när en 
patient hellre ville 
duscha än att äta. 
16 

Fientliga 
blickar 
utväxlades 
efter 
ordväxling  
 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Stränga instruktioner 
utropades ibland på 
avstånd för att återställa 
ordningen eller 
avskräcka från ett 
oacceptabelt beteende 
eller tvinga fram 
samtycke. 

Stränga 
instruktioner 
användes för att få 
patienterna att 
uppföra sig. 
16 

Stränga 
instruktioner 
användes 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

De intervjuade 
patienterna erfar att det 
alltid finns en risk att 
utsättas för straff. Hotet 
om att straffas leder till 
att patienterna i 
desperation anpassar sig 
till vårdarna. 

Hot om 
bestraffning leder 
till att patienterna 
anpassar sig till 
vårdarna. 
21 
 

Hot om 
bestraffning 
leder till 
anpassning 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

”Oftast har jag 
bestraffats för det 
[försökt stå på sig] … 
dom drar in saker, 
friförmåner, från mars 
till i början på maj hade 
jag allting indraget.” 

När jag försökt att 
stå på mig har jag 
ofta fått straff i 
form av indragna 
friförmåner. 
21 

Försök att 
stå på sig 
ledde till 
straff 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

Sjuksköterskan höll i 
armen och varnade att: 
”Om han inte lugnade 
ner sig skulle han få en 
spruta.” 

Sjuksköterskan 
varnade om att få 
en spruta. 
16 

Hot om 
spruta 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

Patienterna upplevde att 
de fråntogs sin frihet 
genom att dörren till 
avdelningen var låst 24 
timmar per dag. För att 
kunna gå ut måste de 
fråga en 
sjuksköterska/vårdare 
om att få dörren öppnad.  

Fråntogs sin frihet 
genom låst dörr 
och var tvungna att 
fråga vårdarna om 
att öppna dörren. 
14 

Måste fråga 
vårdarna om 
att öppna 
dörren. 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Patienterna beskriver att 
de känner sig kränkta när 
andra bestämmer över 
dem, och att det var ett 
problem för dem att inte 
vilja ha eller förstå 
vården. 

Patienten känner 
sig kränkt när 
andra bestämmer 
över dem, problem 
att inte vilja ha 
eller förstå vården. 
18 

Känner sig 
kränkta när 
andra 
bestämmer 

Maktlös-
het 

Ensidig-
het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande 
enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Min kontaktperson 
har väl visat ett 
intresse, hon är den 
enda som har satt sig 
ner och pratat med 
mig på riktigt... som 
jag haft ett 
meningsfullt samtal 
med.” 

Min kontaktperson 
har varit intresserad 
av att prata med mig 
på ett meningsfullt 
sätt 
21 

Min kontakt-
person, vi 
har pratat på 
riktigt. 

Att bli  
tagen på 
allvar 

Ömse-
sidighet 

”Om jag kommer och 
säger att jag mår piss 
idag, så är det ’jaja, 
visst, självklart’, 
också börjar man 
snacka och då sitter 
dom och lyssnar och 
så.” 

Om jag mår ”piss” 
idag, kan man snacka 
och de lyssnar 
21 

Få snacka 
och bli 
lyssnad på 

Att bli  
tagen på 
allvar 

Ömse-
sidighet 

”Så speciellt inom 
psykiatrisk vård är 
det viktigt att bli sedd 
och lyssnad på, tror 
jag. 

Speciellt viktigt att 
bli sedd och lyssnad 
på inom psykiatrin 
19 

Viktigt att 
bli sedd och 
lyssnad på. 

Att bli 
tagen på 
allvar 

Ömse-
sidighet 

Patienterna beskriver 
att tvång kan 
förhindras genom 
mänsklig kontakt, att 
bli mött med 
förståelse och närhet, 
att personalen har 
mer tid för att lyssna 
och tala med 
patienter. 

Mänsklig kontakt, 
förståelse och närhet, 
ta sig tid att lyssna, 
kan förhindra tvång. 
18 

Mänsklig 
kontakt, 
förståelse 
kan 
förhindra 
tvång 

Att bli 
tagen på 
allvar 

Ömse-
sidighet 

”De verkliga 
sjuksköterskorna, jag 
tror att de på något 
vis förstod.” 

De verkliga 
sjuksköterskorna 
förstod 
20 

Sjuksköter-
skorna 
förstod  

Att bli 
tagen på 
allvar 

Ömse-
sidighet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande 
enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Det är en vårdare 
här, som jag tycker 
det är roligt att prata 
med, det är roligt 
med henne för vi kan 
skoja lite. Ja hon 
tycker det är roligt 
det jag säger och då 
tycker jag det är skoj. 
Jag tycker att det är 
skoj när folk tycker 
att jag är rolig, det 
tycker jag om.” 

Jag tycker att det är 
skoj när folk tycker 
att jag är rolig, det 
tycker jag om. 
21 

Tycker om 
när folk 
tycker jag är 
rolig 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

”Det var en trevlig 
person som tog min 
hand, och visade att 
hon verkligen brydde 
sig om mig och 
gjorde att jag mådde 
bra.” 

En person tog min 
hand och fick mig att 
må bra. 
17 

Tog min 
hand, fick 
mig att må 
bra 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

”Att känna att du kan 
lita på personen som 
du kommer i kontakt 
med, att komma 
överens har mycket 
att göra med 
personkemi, skulle 
jag vilja säga. Det 
handlar om att gilla 
varandra, att känna 
att du kan lita på den 
andre.” 

Att komma överens 
handlar om 
personkemi, att gilla 
och kunna lita på 
varandra. 
19 

Komma 
överens, att 
lita på, gilla 
varandra 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande 
enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”Det måste vara högt 
skolad personal- mer 
än på de vanliga 
avdelningarna. 
//Personalen måste ha 
ett passionerat 
intresse för 
människor, vara 
humana och gilla 
människor.” 

Högt skolad 
personal, passionerat 
intresse för 
människor, gilla dem 
19 

Personal 
måste vara 
intresserade 
av 
människor 
och ha goda 
kunskaper. 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

Personalen var 
flexibla och tog 
tillvara olika tillfällen 
för samtal med 
patienterna, även 
utanför de planerade 
mötena. 

Personalen var 
flexibel, tog tillvara 
tillfällen för samtal 
13 

Personalen 
ansvarar för 
att 
möjliggöra 
samtal. 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

”Det är vissa 
personer som är 
jättegoa människor 
också här bland dom 
här (personalen), va, 
och dom ger trygghet 
och det är dom jag 
håller mig till.” 

Det finns jättegoa 
människor här. De 
ger trygghet, håller 
mig till dem. 
21 

Jättegoa 
människor 
ger trygghet 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

Patienterna beskrev 
också hur de ville att 
personalen skulle 
vara, lätta att prata 
med, snäll och 
vänlig. 

Personalen skulle 
vara snäll och vänlig. 
13 

Snäll och 
vänlig 
personal 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

Lugna och varsamma 
samtal användes till 
stressade, frustrerade 
eller arga patienter de 
kände väl. 

Lugnande samtal 
användes till oroliga 
patienter de kände 
väl. 
16 

Välkända 
patienter 
lugnades 
med samtal 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande 
enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

En patient beskriver 
de positiva 
konsekvenserna, att 
få gå ut tillsammans 
med en viss vårdare.” 
Man glömmer bort 
var man är och man 
ser ju bara han som 
en bra människa, 
liksom en medkamrat 
i stort sett... man 
kopplar av och man 
blir ju sig själv då.” 

Att få gå ut med en 
viss vårdare ger 
glömska om var man 
är, ser honom som en 
bra människa, en 
medkamrat 
21 

Patienten ser 
vårdaren 
som en bra 
människa, en 
medkamrat. 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

Patienter och 
personal hade också 
roligt tillsammans 
och skrattade, hade 
diskussioner och 
gjorde 
juldekorationer 
tillsammans. 

Att ha roligt 
tillsammans, skratta, 
diskutera och pyssla. 
13 

Ha roligt 
tillsammans 

Med-
mänsklig-
het 

Ömse-
sidighet 

Patienten berättar att 
hennes vårdlag 
försöker möta henne. 
”Vi har sagt ända 
från början att vi ska 
köra med öppna kort 
och att jag ska vara 
så delaktig som 
möjligt.” 

Vårdlaget försöker 
möta patienten, hon 
ska vara så delaktig 
som möjligt. 
21 

Låta 
patienten 
vara delaktig 

Känna 
delaktig-
het 

Ömse-
sidighet 

”Jag har varit med 
och planerat, de har 
aldrig tagit något 
bakom ryggen... utan 
det har varit väldigt 
öppet.” 

Jag har varit med och 
planerat, det har varit 
öppet. 
21 

Vara med 
och planera 

Känna 
delaktig-
het 

Ömse-
sidighet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meningsbärande 
enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

I de situationer som 
patienten inte fått 
vara med och 
planera, har vårdlaget 
berättat för honom 
vad som har 
planerats. ”Dom har 
visat mig papperen i 
alla fall och gett mig 
en förklaring varför 
dom tyckte att det var 
bättre än mitt 
förslag.” 

Patienten fick en 
förklaring av 
vårdlaget sedan 
något planerats utan 
hans medverkan. 
21 
 

Förklarar 
planeringen  

Känna 
delaktig-
het 

Ömse-
sidighet 
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