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UPPLEVELSEN AV ATT VARA PATIENT I 
PSYKIATRISK SLUTENVÅRD 

Malin Gellerstedt

Det råder brist på forskning som berör psykiatrisk slutenvård utifrån 
ett patientperspektiv och studier efterfrågas som på djupet kartlägger 
patienters upplevelser. Syftet med undersökningen var att öppet och 
förutsättningslöst beskriva upplevelsen av att vara patient i psykiatrisk 
slutenvård.  Tretton  patienter  inskrivna  vid  fyra  avdelningar  inter-
vjuades  och  materialet  analyserades  tematiskt.  Resultatet  visar  att 
deltagarnas  upplevelse  av  den  psykiatriska  slutenvården  är  starkt 
förknippad  med  de  människor  de  möter  på  avdelningen. 
Patientgruppen blir påverkad av stämningen i personalgruppen  vilket 
får  konsekvenser  för  deras  upplevelse  av  vården.  Deltagarna 
uppskattar engagerad personal som är lyhörd för patientens behov och 
som ger stöd när de behövs som bäst. Patienterna stöttar varandra och 
delar  erfarenheter.  Deltagarna upplever  att  de på  olika sätt  förlorar 
kontrollen över sina liv under vistelsen på avdelningen.  Avdelningen 
beskrivs som en plats  för välbehövlig vila men upplevs också som 
långtråkig där  tiden går  långsamt.  Deltagarna tvivlar  ibland på vad 
vården ska ge dem och efterfrågar mer information och delaktighet i 
behandling  samt  fler  behandlingsmetoder.  Resultatet  finner  stöd  i 
liknande studier på området. 

Intresset för att studera psykiatrisk vård utifrån ett patientperspektiv har ökat de senaste 
decennierna  (Greenwood,  Key,  Burns,  Bristow  &  Sedgwick,  1999; Hansson  & 
Svensson, 2006; Johansson & Eklund, 2003).  Ett  försvinnande litet  antal  studier har 
studerat patienters upplevelse av vård utifrån ett helhetsperspektiv (Gilburt, Rose, Slade, 
2008;  Lilja  och  Hellzén,  2008;  Johansson,  Skärsäter,  & Danielsson,  2009).  Däremot 
finns  en  hel  del  forskning  att  hämta  gällande  patienters  upplevelse  av  psykiatrisk 
slutenvård med syftet att utvärdera vård och då främst vad som anses vara god vård. 

         Dominerande forskning på området
Ett viktigt mått gällande vårdens kvalité anses vara patientens tillfredsställelse av vård  
(Greenwood et  al.,  1999;  Holcomb,  Parker,  Long,  Thiele  & Higdon,1998; Røssberg, 
Melle, Opjordssmoen & Friis, 2006;  Svensson & Hansson, 1994).  Tillfredsställelse av 
vård har främst studerats kvantitativt med hjälp av olika typer av skattningsskalor; Client 
Satisfaction  Questionaire  (Attkisson  &  Zwick,  1982),  Ward  Atmosphere  Scale 
(Greenwood  et  al.,  1999;  Middleboe,  Schjödt,  Byrsting,  &  Gjerris,  2001),  Verona 
Service Satisfaction Scale (Ruggari et al., 2003) och SPRI1 (Hansson & Svensson,1994).
Konceptet tillfredsställelse  av vård anses generellt  baseras på individens värderingar, 
förväntningar,  tidigare  erfarenheter  och  resultat  av behandling  (Howard,  El-Mallakh, 
Rayens, & Clark, 2003; Ruggari, 1994). Det finns dokumenterade samband mellan grad 
av  tillfredsställelse  av vård  och utfall  av behandling,  vilket  förklarar  varför  området 
blivit intressant att utforska (Howard et al.,2003; Kuosmanen, Hätönen, Jyrkinen, 
Katajisto &Välimäki, 2006; Svensson&Hansson, 1994).

1 Standardiserat frågeformulär gällande patienters tillfredsställelse, utvecklat av Sjukvårdens och 
Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstitut (verksamt 1968-2000).



Kritiska röster menar dock att sambandet mellan tillfredsställelse av vård och utfall i 
behandling  är  svagt  och  att  resultaten  kan  ifrågasättas  på  grund  av  att  många  av 
studierna har metodologiska brister (Greenwood et al., 1999; Johansson & Eklund 2003; 
Ruggari,  1994).  De mätinstrument som används har ofta haft  sin utgångspunkt i hur 
personalen,  inte  patienterna,  definierat  vården (Ruggari,  1994;  Svensson & Hansson, 
2006).  Studierna  på  området  anses  också  vara  problematiska  eftersom man  inte  tar 
tillräcklig hänsyn till vad som upplevs som otillfredsställande (Greenwood et al., 1999; 
Johansson  &  Eklund  2003)  Begreppet  tillfredsställelse  av  vård  anses  vara 
multidimensionellt (Howard et al., 2003; Ruggari, 1994) vilket innebär att patienter kan 
skatta  hög  tillfredsställelse  gällande  en  del  i  vården,  exempelvis  relationen  till 
personalen,  samtidigt  som  de  är  otillfredsställda  med  något  annat,  exempelvis 
stämningen på avdelningen (Holcomb et al., 1998). Kritik riktas mot att begreppet är 
komplext  och  inte  tydligt  definierat,  vilket  medför  att  innebörden  av  begreppet  blir 
subjektiv för både forskare och deltagare (Greenwood et al.,  1999; Ruggari,  1994).  . 
Dessa  brister  gör  det  svårt  att  veta  vad  tillfredsställelse  av  vård  egentligen  mäter 
(Johansson & Eklund, 2003).

Med  detta  i  bakhuvudet  tar  vi  del  av  vad  studierna  på  området  kommit  fram  till. 
Resultaten visar att den större delen (65-80 %) av deltagarna i överlag är tillfredsställda 
med den vård de får (Allen, Carpenter, Sheets, Miccio, & Ross, 2001; Howard et al., 
2003;  Kuosmanen et  al.,  2006; Middleboe et  al.,  2001;  Svensson & Hansson, 1994; 
Svensson & Hansson, 2003). Patienterna skattar hög tillfredsställelse när de blir bemötta 
med respekt av personalen samt känner sig känner sig lyssnade på och förstådda av 
personalen (Howard et al, 2003; Kuosmanen et al., 2006). Mest missnöjda är patienterna 
med  bristen  på  information  kring  sin  behandling  och  sjukdom (Allen  et  al.,  2003; 
Howard et  al.,  2003; Kuosmanen et  al.,  2006;  Ruggari,  2003)  samt åtgärder  utförda 
under tvång (Kuosmanen et al., 2006; Svensson & Hansson, 1994). 

Tillfredsställelse av vård i relation till olika diagnoser och sociodemografiska variabler 
visar på motsägelsefulla resultat och det är inte möjligt att dra några generella slutsatser 
från dem (Greenwood et  al.,  1999; Ruggari,  2003).  Exempelvis visar en studie med 
psykotiska patienter att de rapporterar lägre tillfredsställelse av vård jämfört med andra 
diagnoser (Svensson & Hansson, 1994) medan en annan studie visar att personer med 
personlighetsstörningar och PTSD är mindre nöjda med vården (Holcomb et al., 1998). 
Quirk  och  Lelliot  (2001)  rapporterar  att  kvinnor  är  mer  missnöjda  än  män,  medan 
Howard et  al.  (2003) visar  att  män är  mer  missnöjda  än kvinnor.  Frivilligt  vårdade 
tenderar  dock  att  generellt  vara  mer  tillfredsställda  med  vården  än  tvångsvårdade 
(Greenwood et al., 1999; Svensson & Hansson, 1994). 

Fördjupad forskning efterfrågas
Ruggari et al., (2003) betonar att det behövs mer forskning för att klarlägga konceptet 
tillfredsställelse av vård, vad det mäter, samt hur det är relaterat till andra närliggande 
begrepp och utfall av vård. Hughes, Hayward & Finlay (2009) framhåller att medan den 
kvantitativa forskningen stöttat uppfattningen att majoriteten av patienterna generellt är 
tillfredsställda med vården, har  nyare kvalitativa studier visat  mer varierade resultat. 
Eklund och Johansson (2003) och  Quirk & Lelliott (2001) uppmuntrar till  intervjuer 
med patienter som fördjupar dialogen och kartlägger patientens upplevelse. Greenwood 
et al. (1999) menar att det skulle vara betydelsefullt med ostrukturerade intervjuer för att 
ta del av patienters upplevelse, och främst då de negativa sådana eftersom forskningen 
främst tagit hänsyn till vad som har upplevts som positivt (Howard et al., 2003). Nedan 
redovisas forskning som ligger i linje med den som efterfrågas ovan. 
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Kvalitativ forskning gällande god och tillfredsställande psykiatrisk slutenvård 
Eklund och Johansson (2003) har i en kvalitativ studie försökt ta reda på vad som leder 
till  tillfredsställelse  av  vård,  de  har  därför  undersökt  vad  patienter  anser  att  god 
psykiatrisk vård är. De fann att relationen mellan patient och personal samt att känna sig 
förstådd av personal var de mest centrala aspekterna av god vård. Struktur och stabilitet 
gällande rutiner och personal visade sig också vara viktigt. En tredje viktig aspekt var att 
lämna stressen i vardagen och få tid att vila och bygga upp sig själv. 

Svensson & Hansson (2006) har använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder 
i sin studie gällande patienters tillfredsställelse i vård. Patienternas tillfredsställelse hade 
att göra med hur de hade blivit bemötta och vilka attityder de hade mött i kontakt med 
personalen.  Det  ansågs  vara  viktigt  att  personalen  var  aktiva  i  att  ta  kontakt  och 
behandlade dem vänligt. Andra områden som var viktiga var att ha en behandlingsplan, 
få rätt medicin och psykoterapi. Det som upplevdes negativt med vården var brist på 
information gällande behandling, andra behandlingsmetoder och information gällande 
den egna sjukdomsbilden. Vården ansågs vara otillgänglig när det gällde att få kontakt 
och bli  inlagd på avdelningen.  Det  upplevdes  också negativt  att  få träffa  flera  olika 
läkare och att vården hade ett alltför stort fokus på medicinering. Patienterna önskade 
förändringar som skulle leda till att de fick mer information, mer lättillgänglig vård och 
att de anhöriga skulle vara mer tillgängliga i behandlingen. 

Borge & Fagermoen (2008) har  i  en kvalitativ  studie undersökt vad patienter  själva 
upplever  har  varit  avgörande  för  deras  tillfrisknande.  Resultatet  presenterades  i  två 
teman; Känsla av helhet och egenvärde samt Tid och rum. Känsla av helhet speglade att 
bli professionellt och vänligt bemött i en trivsam och trygg miljö vilket bidrog till att 
känna sig värdefull och mänsklig. Att möta medpatienter innebar också att känna sig 
mer mänsklig samt mindre ensam och skamfylld.  De konflikter som uppstod mellan 
patienter  ansågs  dock  vara  begränsande  för  tillfrisknandet.  Temat  tid  och  rum 
innefattade en positiv inställning till att vara inlagd på slutenvård en betydande tid. Att 
få  vara  borta  från vardagen och delta  i  behandlingsprogram fick  dem att  känna sig 
ansvarsfulla, aktiva och jämlik personalen. Patienterna rapporterade dock en skillnad på 
kvällstid  när  behandlingsinterventionerna  upphörde,  de  kände  sig  då  ojämlika 
personalen; de lämnades ensamma och kände sig mer passiva. På kliniken där studien 
utfördes  ansågs  konst  och  kultur  vara  viktiga  för  välmåendet  vilket  också  präglade 
inredningen som var vacker och bekväm. De flesta patienterna i  studien beskrev att 
miljön var viktig för dem, de upplevde den som varm och trygg och att det inte kändes 
som ett sjukhus. Detta gjorde att de kände sig mer normala och fick en ökad känsla av 
egenvärde, vilket upplevdes öka viljan att leva och att jobba för att att må bättre. 

Schröder et al.  (2004) har i en kvalitativ studie undersökt hur patienter i psykiatrisk 
slutenvård uppfattar begreppet kvalité av vård och vad det innebär. Deltagarna såg på 
begreppet  som  ”god”  psykiatrisk  vård  och  la  störst  vikt  vid  den  interpersonella 
relationen mellan patient och personal. Patienterna beskrev att det var viktigt att få möta 
kompetent  personal  med  empati  och  humor  som  var  personliga  utan  att  vara 
påträngande. Personalen var viktig fö att möta de behov patienterna rapporterade att de 
hade; att bli respekterade, bekräftade och förstådda. Personalen hade också en viktig del 
i att hjälpa patienten att bli fri från stigmatisering kring psykiskt sjukdom, såsom att 
känna sig utanför och känna skam. Patienterna upplevde även att god vård innefattade 
att känna tillit, möjlighet att prata om sina tankar och känslor samt att känna delaktighet 
kring sin egen behandling. Att avdelningen var en lugn och trygg plats med möjlighet 
till eget rum där man kan vara ensam var också viktigt för att uppleva god vårdkvalité.
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Kvalitativ forskning gällande upplevelsen av att vara patient i psykiatrisk slutenvård
Ett begränsat antal artiklar behandlar patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård i 
meningen  att  utveckla  en  förståelse  för  vilka  processer  och  teman  som  definierar 
upplevelsen. Följande studier syftar till att genom ett öppet förhållningssätt undersöka 
och  beskriva  patienters  upplevelse  av  slutenvård  utifrån  ett  helhetsperspektiv  med 
utrymme för nyanser och ambivalens i deltagarnas berättelser.

Gilburt, Rose & Slade (2008) är den första studien i England sedan 70-talet att ge en 
fördjupad beskrivning av patienters  upplevelse  av sluten  psykiatrisk  vård.  Resultatet 
visar att relationer utgjorde kärnan i patienternas upplevelse. Patienterna upplevde det 
som mycket viktigt att känna sig respekterade, vilket de gjorde när personal lyssnade till  
dem och förstod dem. Flera personer beskrev att det rådde en brist på kommunikation 
och en del av dem upplevde att de kände sig tvingade att göra som personalen önskade 
för att inte bli straffade. Bland frivilligt vårdade upplevdes det största hotet vara att bli 
tvångsvårdad,  det  ansågs  vara  ett  sätt  för  personalen  att  få  patienterna  att  frivilligt 
underkasta sig vården. Patienterna upplevde att medicinering var en central del av att 
vistas i slutenvård, många accepterade detta medan andra var missnöjda. Att få vistas 
utomhus  ansågs  vara  terapeutiskt  eftersom  att  få  vara  ett  med  naturen  reducerade 
känslan av fångenskap. En del patienter såg vistelsen på avdelningen som säker därför 
att de hindrades att skada sig själva. Andra upplevde tvärtom en rädsla och känsla av 
osäkerhet på grund av att personal och medpatienter upplevdes som hotande. 

Lilja  och  Hellzéns  (2008)  slutsats  är  att  upplevelsen  av  psykiatrisk  slutenvård  kan 
förstås som ”en kamp för värdighet på en diskriminerande och avvisande plats”. De tio 
före detta patienterna beskrev vistelsen på avdelningen som en kall och ensam plats, där 
de istället för den önskade mänskliga kontakten möttes av medicinering. De upplevde att 
de  blev  sedda som en sjukdom istället  för  en  individ  och att  orsaka  bekymmer  för 
personalen var ett sätt att känna kontroll och inte tappa sin identitet. Vistelsen beskrevs 
vidare  som  händelsefattig  förvaring  där  det  fanns  osynliga  regler  och  gränser  som 
patienterna behövde lära sig. Dessa regler och gränser upplevdes av patienterna som 
meningslösa  och  skapade  av  personalen  för  att  hålla  distans  till  patienterna. 
Behandlingen upplevdes vara koncentrerad till att försöka ändra patienternas beteende 
och handlingar genom hot. Patienterna upplevde det som positivt att vistelsen gav dem 
möjligheten att vila och skydda sig från sig själva. Vidare beskrevs det som ett ljus i 
mörkret  när  patienterna  upplevde  en  ömsesidighet  med  personalen,  vilket  för  dem 
innebar att de blev behandlade på ett mänskligt sätt med humor och vänskaplighet. 

Johansson, Skärsäter & Danielsson (2009) syfte var att klargöra vad vård innebär för 
patienter  i  psykiatrisk slutenvård.  Patienterna  beskrev  att  för  dem så var  psykiatrisk 
slutenvård  ett  sätt  att  lindra  lidande.  Detta  skedde  genom  att  patienterna  fick 
uppmärksamhet och respekt från personal. Det ansågs också vara viktigt att känna stöd 
från personal, i form av att bli sedd när man mådde dåligt och få stöd och tröst när det 
behövdes. Patienterna betonade även vikten av medpatienternas stöd, det upplevdes vara 
skönt  att  prata  och  dela  erfarenheter  med  dem.  Avdelningen  upplevdes  av  en  del 
patienter som trygg då det var en plats att avskärma sig på när det behövdes. Andra 
upplevde avdelningen som kall och isolerad där de kände sig inträngda och övervakade. 
Patienterna beskrev att det var stressande att vara beroende av andra  samt att inte få 
göra egna val och vara delaktiga i behandlingen. Patienterna upplevde att var svårt att 
vara delaktiga eftersom de inte blev tillfrågade vad de ville och det inte det fanns några 
behandlingsmetoder att välja mellan. Ett sätt att känna delaktighet var att bråka med 
personalen för att få som man ville.
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Teorisammanfattning
Sammanfattningsvis framgår det tydligt i både kvantitativ och kvalitativ forskning att 
patienternas  relation  till  personal  är  central  och  fundamental  i  upplevelsen  av  den 
psykiatriska slutenvården. Gång på gång betonar patienterna vikten av att personalen tar 
kontakt,  pratar  och  lyssnar  till  dem  samt  behandlar  dem  med  respekt.  Patienters 
beskrivningar av att vilja ha information och känna sig delaktiga i beslut som rör dem 
och  behandlingen  är  också  ständigt  återkommande.  Detta  är  viktiga  fynd  men 
forskningen  på  området  anses ändå  vara  ofullständig.  Forskare  på  området  har 
identifierat  ett  behov av  en  mer  öppen  forskning som går  på  djupet  och  kartlägger 
patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård. 

Syfte
Undersökningens syfte var att öppet och förutsättningslöst beskriva upplevelsen av att 
vara patient i  psykiatrisk slutenvård.  Målet var att  öka förståelsen om hur det är  att  
vårdas vid en psykiatrisk avdelning. 

M e t o d

     Metodval
För att kunna tillgodose syftet att så öppet och förutsättningslös som möjligt beskriva 
patienternas  upplevelse  har  jag valt  att  arbeta  med induktiv  tematisk analys  (Hayes, 
2004). Detta innebär att försöka förstå och beskriva den subjektiva upplevelsen genom 
empiri.  Därmed har jag inte tagit del av någon forskning på området innan analysen 
färdigställts. 

Utgångspunkt och urval 
Studien utgår från ett  öppet  helhetsperspektiv på människan och dennes upplevelser. 
Den psykiatriska vården är präglat  av ett  kliniskt språk där diagnoser gällande olika 
sjukdomstillstånd är starkt framträdande. Det är viktigt att komma ihåg att en diagnos är 
en teoretisk konstruktion och en bedömningsfråga. En diagnos kan vara ett värdefullt 
verktyg gällande behandling av olika tillstånd, däremot säger den lite eller  inget om 
människan som individ och dennes upplevelser. Detta är det starkaste skälet till att jag 
har valt att bortse från diagnos i urvalet av deltagare. Ett bidragande skäl är av praktisk 
natur,  den  sekretess  som råder  vid  psykiatrisk  slutenvård  utesluter  att  få  ta  del  av 
information  om patienter  utöver  vad de  själva  vill  berätta.  Den rådande sekretessen 
innebär att det inte varit möjligt att göra urval utifrån variabler såsom vård enligt HSL 
eller LPT, antal vårdtillfällen eller vårdtillfällets tidslängd.

Deltagare
Undersökningen är baserad på tretton intervjudeltagare som vid tillfället var inskrivna 
patienter  i  sluten  psykiatrisk  vård.  De  tretton  intervjudeltagarna  vårdades  vid  fyra 
avdelningar tillhörande två landsting i Mellansverige. Samtliga deltagare valdes ut och 
tillfrågades av personal på respektive avdelning utifrån bedömningen att patienten var 
vid tillräckligt god hälsa för att dela med sig av sin upplevelse samt att de inte visade 
tecken på psykotiska symtom eller paranoida föreställningar. Deltagarna består av nio 
kvinnor och fyra män i åldersspannet 26 till 65 år.
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Avdelningar
Landstingen tillhandahåller psykiatrisk slutenvård utifrån riktlinjer från Socialstyrelsen 
som i sin tur arbetar på uppdrag av den regeringen (Regeringskansliet,  2010-06-25). 
Utformningen av vårdavdelningar kan därför se olika ut. I studien förekommer patienter 
från  fyra  avdelningar.  På  samtliga  avdelningar  arbetar  skötare,  sjuksköterskor  och 
läkare. Nedan redovisas karaktäristika för varje avdelning. 

• Storstad. Allmänpsykiatrisk avdelning.
                     Antal intervjuade deltagare: 6

• Storstad. Socialpsykiatrisk avdelning. 
                     Antal intervjuade deltagare: 4

• Småstad. Allmänpsykiatrisk korttidsavdelning. 
                     Antal intervjuade deltagare: 2

• Småstad. Psykosavdelning.  
            Antal intervjuade deltagare: 1

Procedur
Varje  deltagare  fick  av  personal  på  avdelningen  skriftlig  information  kring  studien 
tillsammans med en samtyckes-blankett med de forskningsetiska principerna (Bilaga 1 
och  2).  Samtliga  har  bekräftat  sin  frivilliga  medverkan  med  sin  namnunderskrift. 
Deltagare och personal har sedan kommit överens om tid för intervju och ett samtalsrum 
har  bokats  på  avdelningen.  Vid  tre  av  intervjuerna  bokades  tider  med  några  dagars 
varsel.  Vid  resterande  intervjuer  behövdes  hänsyn  tas  till  rådande  situation  på 
avdelningarna vilket innebar att jag hade ett rum på respektive avdelning under vissa 
dagar dit deltagarna kunde komma när det fanns möjlighet. 

Datainsamling
Intervjuerna var helt öppna och ingen intervjuguide användes. Deltagarna talade fritt om 
sin  upplevelse  och  följdfrågor  ställdes  utifrån  vad  personen  berättade.  Deltagaren 
informerades om att intervjun var öppen vid intervjuns början för att denne skulle förstå 
vad som förväntades. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på respektive avdelning 
mellan  oktober  2009  och  januari  2010.  Vid  två  tillfällen  genomfördes  intervjun  på 
patientens rum. Intervjuerna pågick mellan 13 till 150 minuter (M=58 min).

Intervjuerna  inleddes  med  att  intervjuaren  beskrev  syftet  med  uppsatsen.  Det 
poängterades att det var deltagarens subjektiva upplevelse som efterfrågades och att de 
själva fick bestämma vad de skulle prata om inom ramen för denna upplevelse. Eftersom 
intervjuformen var öppen och en del av deltagarna inte visste var de skulle börja ombads 
deltagarna börja med att beskriva hur det kom sig att de befann sig på avdelningen. De 
blev sedan uppmuntrades att fritt berätta vad som var viktigt för dem inom ramen för 
upplevelsen av att vara patient i psykiatrisk slutenvård. Under intervjuns gång ombads 
patienten ge exempel och beskriva tankar och känslor för att försöka få patienten att 
fördjupa  sig.  Intervjuerna  var  inte  tidsbegränsade  och  varierade  i  tid  beroende  på 
deltagarens  berättelse.  Deltagarna  fick  kontaktuppgifter  till  intervjuaren  och 
uppmuntrades att höra av sig om frågor och funderingar skulle uppstå efter intervjun. 
Samtliga  intervjuer  spelades  in  digitalt  och  transkriberades  ordagrant  i  ett 
ordbehandlings-program. En deltagare kompletterade i  efterhand sin intervju med en 
skriven text.
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Analys av data 
Det  transkriberade  materialet  samt  den  kompletterade  texten  från  en  av  deltagarna, 
importerades  till  kodningsprogrammet  Open  Code  för  kvalitativa  data.  Texten 
analyserades  sedan  tematiskt  så  som är  beskrivet  i  Hayes  (2004).  Materialet  lästes 
igenom  noggrant  och  allt  som  bedömdes  vara  av  vikt  för  syftet  noterades  med 
nyckelbegrepp.  Materialet  lästes  igenom  flera  gånger  för  att  identifiera  viktiga 
beskrivningar av deltagarnas upplevelser samt för att att upptäcka mönster i deltagarnas 
beskrivningar.  Utifrån  detta  skapades  preliminära  teman som sammanfördes  till  mer 
generella  teman  och  underkategorier.  Dessa  teman  och  kategorier  definierades  och 
beskrevs  med  en sammanfattande  text  som  belystes  med  citat  från  intervjuerna. 
Kategorier och teman analyserades sedan ytterligare och materialet sorterades slutligen 
in i fyra huvudteman och elva underkategorier. 

Etiska överväganden 
Studien har genomförts i linje med de forskningsetiska principerna som rekommenderas 
av Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna har informerats om att deltagandet i studien är 
helt frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Vidare gavs 
information  om att  inhämtad data  kommer  att  vara  avidentifierad  i  rapporten  så  att 
personer  och  avdelningar  inte  ska  kunna  identifieras.  Det  betonades  också  att 
intervjuaren har samma sekretesskyldighet  som övrig personal  inom vården samt att 
ljud- och textfiler ska förvaras skyddat. Denna information upprepades också muntligt 
vid intervjutillfället. Inget beroendeförhållande finns mellan intervjuare och patienter.

R e s u l t a t

Syftet med undersökningen var att beskriva upplevelsen av att vara patient i psykiatrisk 
slutenvård. Den tematiska analysen resulterade i fyra teman som tillsammans beskriver 
denna  upplevelse;  relationen  till  personal,  kontroll  och  delaktighet,  vardag  på 
avdelningen och upplevelse av vården.  

Relationen till personal 

Dynamiken i personalgruppen smittar av sig 
Intervjudeltagarna beskriver att personalgruppens stämning och relationer sinsemellan 
påverkar patienterna. Är personalgruppen lugn, avslappnad och visar att de respekterar 
varandra så ”smittar” detta av sig till  patienterna som i sin tur känner sig lugna och 
trygga. En trygg stämning gynnar också relationerna patienter emellan, det är då lättare 
att  ta  kontakt  och  öppna  sig  för  varandra.  En  intervjudeltagare  beskriver  hur  han 
upplever personalgruppen på avdelningen:

”Det känns inga spänningar...  inga konflikter…jag vet  att  alla inte  
älskar varandra, det är inte det som är meningen, men de umgås på  
ett  ja,  avspänt  sätt  och på naturligt  sätt.  Det tycker jag är väldigt  
viktigt, att patienter som nästan alltid känner sig otrygga i sig själva,  
skulle det även tillkomma spänningar eller småkonflikter någonstans  
till det så är det inget, ingen bra vård”.

Deltagarna upplever att en dålig stämning i personalgruppen får en negativ inverkan på 
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patienterna. En sådan stämning beskrivs som att det är märkbart att personalen inte trivs 
tillsammans, det förekommer skitsnack och oenigheter och personalen är oengagerad. 
Intervjudeltagarna upplever att detta leder till  känslor av oro och otrygghet hos dem 
själva och hos andra patienter på avdelningen.  

”Det har blivit mycket sämre kvalitet på vården här på avdelningen,  
tycker jag. Nu tycker jag det är väldigt mycket så att det har blivit  
mycket skitsnack på avdelningen, det är folk som, alltså personalen  
pratar skit med varandra och det är väldigt tråkig stämning.” 

En god relation till personalen 
Intervjudeltagarna  beskriver  att  ha  goda relationer  till  personalen  är  viktigt  för  dem 
under tiden på avdelningen. En god relation skapas till personal som man uppfattar som 
bra personal. Bra personal beskrivs som att de är engagerade i patienten, intresserade av 
hur patienterna mår och att de ska må bättre. Flera deltagare menar att de upplevt det 
som positivt när personalen tar kontakt och försöker växla några ord även om patienten 
inte riktigt vill eller är mottaglig just då. Bra personal är också lyhörd och anpassar sig 
efter patienten, de tar reda på vad patienten behöver och läser snabbt patientens tecken 
på  dåligt  mående.  Några  av  deltagarna  betonar  också  vikten  av  att  personalen  är 
närvarande, detta beskrivs som att de förmedlar en känsla av att de har tid att lyssna på 
patienten  -  de  sitter  lugnt  och  tittar  patienten  i  ögonen  och verkar  inte  vara  någon 
annanstans i tankarna. 

”Du känner att personalen är där för dig, du får det stödet och den  
trösten, dom ser på dig, dom kommer fram och pratar med dig och  
håller handen när man har ångest, en ångestattack och det är en bra  
stämning, det är mycket humor. Och läkarna här är väldigt, ja dom är  
jättebra alltså, man har förtroende för dom.” 

Intervjudeltagarna pratar om vikten av mänsklighet, att personalen reagerar som vanliga 
människor och visar känslor. Att de, i lagom mängd, bjuder på sig själva, annars upplevs 
glappet mellan personal och patient som stort, vilket gör det svårare att ta till sig det som 
personalen  kommunicerar.  Några  av  intervjudeltagarna  berättar  hur  mycket  de 
uppskattar att personalen har humor. De menar att det förmedlar hopp och kan få en att 
glömma var man är för en stund. 

”Jag  vet  en  som  var  jättebra  som  jobbade  här  förut,  som  kunde  
skämta, som har den där humorn också, det är jätteviktigt. Han var  
jätte…han  kunde  få  en  att  skratta  fast  man  inte  alls  kunde  det  
egentligen liksom. Det gick inte att  låta bli…och var väldigt såhär  
positiv. En sån där som förmedlar lite hopp liksom. Förmedlar lite  
mänsklighet.”

Flera intervjudeltagare tycker också att det är viktigt att personalen kan ge fysisk närhet,  
att de tar en patients hand eller ger dem en kram när det behövs som mest.  

”Att krama en patient, det är viktigt. Väldigt viktigt. Det tycker jag är  
ibland viktigare än mycket annat som psykiatrin tror på”

Oengagerad personal 
Deltagarna  upplever  att  det  är  svårt  att  få  till  en  god relation  med vissa  personer  i  
personalgruppen. De beskriver dessa personer som oengagerade, som suckar när ett larm 
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går och på olika sätt visar att de inte vill vara där. Det är personal som inte ger tydliga 
svar på frågor utan svarar i stil med ”det är bestämt så” eller ”det bara är så”. Detta 
skapar frustration och ilska hos deltagarna. Andra exempel på oengagerad personal är de 
som inte självmant tar kontakt med patienter och som inte kommer fram trots att någon 
uppenbart  behöver  stöd.  Intervjudeltagarna  beskriver  att  detta  leder  till  känslor  av 
osäkerhet och att vara i vägen. De beskriver också att det är svårt att känna tillit till 
oengagerad personal och att man därför avvaktar med att kontakta den personen när man 
mår dåligt. 

”Ok, jag går här, jag är här, men jag vill inte vara här.” Det märks  
tydligt,  det märks, det märks jättetydligt.  Du får ingen kontakt med  
personal, du bara går runt där som förvaring och personal går runt  
där och vill inte vara där. De tar sig inte an patienterna, de tar sig  
inte an som jag talar om, du känner dig inte omhändertagen när du  
kan sitta  fullt  synlig  i  TV-soffan med ångest  och det  är ingen som  
kommer fram.”

Deltagarna beskriver också att det är svårt att få en god relation till alltför distanserad 
personal.  Dessa personer upplevs  som opersonliga och tillstängda.  De håller  hårt  på 
regelverket utan att anpassa sig till den rådande situationen. En deltagare beskriver hur 
han uppfattar sådan personal:

”Dom går in i, dom tror att, det är mina fantasier förstås, jag tror att  
de ser sig själva, som väldigt professionella, enligt dom så tror de att  
professionalitet  är  att  hålla  distans  och  följa  regler  och  såna  här  
grejer, inte krama, inte klappa, inte fråga kanske ”vill du ha det här,  
eller det här”, nej. Det är regelverket, internt regelverk som gäller.  
Oavsett  om det  så  att  säga  är  regler  som är  tokiga,  eller  mindre  
tokiga, det är många regler som är för reglernas skull.”

Sedd som en sjukdomsbild
Flera intervjudeltagare känner sig kränkta över att inte bli sedda som den individ och 
människa de är. De upplever att de blir reducerade till en sjukdomsbild i journaler och 
diagnoser och sedan behandlade därefter. Dessa deltagare beskriver att allt de säger eller 
som händer runtomkring dem, analyseras och ses i ljuset av psykisk sjukdom. 

”Man ska ha nio stycken, nej fem av nio [kriterier] ska man uppfylla,  
man kan ju se hur jävla olika ut som helst, men jo,”det här ett typiskt  
drag så ja, du är en borderlinetjej”. Jaha, så jag är en borderlinetjej?  
Är jag det? Du tror inte att jag är en människa bakom?” 

En patient  beskriver  hur  hon  upplever  att  saker  och  ting  får  en  annan  mening  och 
betydelse på avdelningen. Påpekar hon att hon upplever fysisk smärta har hon enligt 
personal inte ont utan är då hypokondriker. 

”Det verkar som att allt beskrivs som att det är överdrivet, att man är  
hypokondriker när man liksom poängterar att det här upplever jag att  
det  händer  med  mig,  det  tas  inte  på  allvar,  utan  att  det  ingår  i  
sjukdomsbilden.”
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Kontroll och delaktighet

Förlust av kontroll 
Flera av intervjupersonerna upplever att de i olika grad förlorar kontrollen över sitt liv 
under  den tid  de är  inlagda på avdelningen.  Detta  gäller  både frivilligt  vårdade och 
vårdade under tvång. Några intervjupersoner beskriver att det stundtals kan vara svårt att 
hantera att andra har makten och bestämmer över en. Att protestera och bryta mot regler 
är ett sätt att återta kontrollen för att känna att man är sin egen person. Andra sätt är att i 
den  mån  man  kan  tydligt  markera  och  uttrycka  vad  man  känner  och  tänker.  En 
respondent upplever hur hon kan känna att hon nästan tappar bort sig själv av att vara i 
en situation där hon inte har något att säga till om. 
 

”Och då blir det liksom i ren pin tji att sätta sig på tvären. Verkligen  
känslan av att  dom gör verkligen  allting så jävla noggrant  för  att  
kontrollera en och då bara för att visa för sig själv att jamen, jag är  
fortfarande en egen person och dom bestämmer inte allt över mig. /.../  
Då tejpar jag fast rakblad på kroppen och stoppar in grejer… helt  
sjukt. Bara för att visa att jag kan, ”visst, ni tror att ni kan bestämma  
över mig för att ni håller mig inlåst men haha”, alltså lite så.”

En stor källa till att känslan att inte ha kontroll gäller att bli utskriven från avdelningen.. 
Flertalet intervjupersoner beskriver en stor oro för att bli utskrivna innan de känner sig 
redo och färdigbehandlade. Detta gäller även vissa deltagare som i övrigt uttrycker att de 
känner sig delaktiga i vården. Deltagarna beskriver att om läkaren bedömer att man är 
redo  att  åka  hem  så  har  man  inget  att  säga  till  om.  Flera  personer  har  tidigare 
upplevelser av att bli utskriven mot sin vilja, en del beskriver att de ser att medpatienter 
blir utskrivna för tidigt. Dessa erfarenheter och upplevelser ökar oron än mer. 

”Det kan vara ganska jobbigt. Till och med traumatiskt ibland att man  
känner att man kan bli nervös … till exempel nu har det varit söndag  
och  så  kommer  måndagen  och  då  ”hjälp,  bara  jag  inte  får  ett  
läkarsamtal”. Bara inte läkaren vill tala med mig och skriva ut mig  
för jag är inte redo. Så det, det är jobbigt.”

Flera personer uttrycker en stor stress och oro över att behöva dela sitt rum med någon 
och att när som helst behöva byta rum eller få en ny rumskamrat. Rummet ses som en 
plats där man ska kunna dra sig tillbaka, vara ifred och känna sig trygg. Att inte känna 
kontroll över den platsen upplevs som mycket stressande. Flera personer beskriver att de 
känt obehag och rädsla inför att behöva dela rum med någon som man uppfattar som 
hotfull, för närgången eller brister i sin hänsyn. 

”Ja  ibland  har  det  ju  varit  patienter  som  har  dunkat  sig  själv  i  
huvudet  och  gjort  såhär  lite  utfall  och  skrikit  och  det  har  man ju  
upplevt som stressande. Att man har varit lite rädd att dom ska komma  
och ge sig på en själv och sådär.” 

Några intervjupersoner upplever att de haft lite eller ingenting att säga till om när det 
gäller sin behandling. Två respondenter har nekat till den medicin som läkaren ordinerat 
eftersom de ansett att medicinen i fråga inte varit rätt för dem samt att de har känt rädsla 
för  de  kända  biverkningarna.  De  beskriver  att  det  inte  funnits  någon  möjlighet  att 
diskutera medicineringen, utan att de har ställts inför hotfulla ultimatum där de inte har 
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haft något annat val än att samarbeta:

”Han sa; jag tänker inte diskutera mediciner med dig, det är antingen  
[namn på medicin]  eller  du  åker  hem.  /.../Och  då,  alltså  jag  blev  
tvingad att äta den här medicinen jag inte vill ha. Så att jag, varje dag  
försöker jag tänka om jag har styrkan nog att åka hem, att avbryta  
behandlingen”

    Delaktighet
Intervjudeltagarna beskriver att  det är  viktigt  att  känna sig delaktiga i de beslut som 
fattas kring behandlingen för att kunna tillgodogöra sig vården på ett bra sätt. Främst 
gäller detta i möten med läkaren som bestämmer vilken behandling som ska sättas in. 
Intervjudeltagarna beskriver att de vill ha möjlighet att kunna diskutera vad som passar 
bäst för just dem. För vissa deltagare kan det räcka med att få fakta och information 
kring den vård som rekommenderas för att de ska känna delaktighet. Andra uttrycker ett 
större  behov  av  att  diskutera  mera  för  att  känna  sig  delaktiga.  Större  delen  av  de 
intervjudeltagare som är nöjda med den vård de fått  beskriver också att  de känt sig 
delaktiga i beslut kring sin behandling. Deltagarna menar att det är lättare att ta till sig 
olika typer av mediciner eller andra behandlingar om man förstår vad det är man får och 
varför.

”Det som är positivt  här är att  man får vara med och påverka så  
mycket själv./.../ Om jag får vara med och säga liksom vad jag vill och  
hur jag tycker att det funkar så känns det inte som att det bestäms över  
huvudet på mig.” 

Vardagen på avdelningen 

Medpatienter 
De flesta intervjudeltagare beskriver att medpatienter är mycket viktiga för dem under 
tiden på avdelningen. De upplever att det är skönt att kunna prata med andra som är i 
samma situation som de själva. Man känner sig mindre ensam när det finns andra som 
förstår hur man har det. Att dela erfarenheter hjälper också till att avdramatisera egna 
fördomar och rädslor om psykisk sjukdom.

”Och även att få sitta och prata med de andra patienterna har hjälpt  
en hel del också. Så att man har känt att man inte varit själv då liksom  
med  att  må dåligt.  /.../  Det  är  väldigt  viktigt  då,  det  är  det.  Man  
känner igen sig själv och det är lättare kanske att prata med någon  
som själv har varit nere för att innan jag vart deprimerad i våras så  
har jag aldrig varit det tidigare så det har varit svårt att se liksom hur  
man kan må.” 

Många upplever att de finner stöd och tröst hos de andra patienterna på avdelningen.  

”Därför att vi förstår ju varandra, vi förstår ju problematiken, och vi  
ser ju på en gång och man öppnar sig, om känner du dig trygg så  
öppnar du dig för dina medpatienter, du öppnar dig och berättar, ja  
det kan bli väldigt personligt och då blir det väldigt starka kontakter  
som knyts här, det blir väldigt starka kontakter och det är så jäkla  
viktigt för tillfrisknandet.”
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Några av respondenterna känner sig ensamma i sin vardag och upplever att de mår bättre 
av att vara i en social miljö med andra patienter:

”Det är ju dom som förstår en någonstans, det är vi som sitter och  
skrattar  åt  personalen  ganska  mycket,  för  dom  har  ingen  aning  
liksom./.../ Jag behöver den sociala stimulin nu när jag blev uppsagd  
från jobbet för att jag spårade ur lite grann. Och då betyder det allt,  
det här blir ju lite som den stora familj man aldrig har haft men alltid  
behövt liksom, människan behöver bo i ett kollektiv.”

En del  intervjupersoner är ambivalenta gällande relationen till  sina medpatienter.  De 
menar att det finns en risk att man tillsammans fokuserar för mycket på negativa känslor 
och tankar, vilket gör att man”drar ned” varandra och mår ännu sämre. Vissa deltagare 
känner  ibland  en  oro  av  att  vara  på  avdelningen  på  grund  av  medpatienter  som är 
utagerande. Det finns en rädsla för sin egen säkerhet, att de ska skada sig själva eller  
hoppa på någon annan. 

”Det tror inte jag är bra för någon egentligen med för mycket kontakt  
med någon annan som också mår väldigt, väldigt dåligt. Så att man  
drar ner varandra. Och man börjar prata om att skada sig själv och  
ta intoxer och så vidare, såna saker försöker vi också att inte prata  
om.”

Regler, rutiner och struktur 
En stor del av intervjudeltagarna upplever att de fasta rutiner och regler som finns på 
avdelningen är  bra  och viktiga  för  tillfrisknandet.  Detta  gäller  så  länge  man  förstår 
varför rutinerna och reglerna finns eller att man får rimliga svar på varför om man inte 
förstår dem. Flera intervjupersoner beskriver att en del av deras psykiska ohälsa har varit 
relaterad  till  att  inte  sova  och  äta  ordentligt.  De  menar  att  rutinerna  hjälper  till  att 
strukturera upp vardagen med god sömn och regelbundna mattider, vilket bidrar till att 
de mår bättre. De fasta rutinerna och reglerna skapar också en trygghet, eftersom man då 
vet vad man har att förhålla sig till och vad man kan förvänta sig.

”För jag har väldigt svårt att hålla egna rutiner, vänder väldigt lätt  
på  dygnet  till  exempel.  För  min  del  så  är  det  just  dom  där  
strukturerna som är viktiga, rutinerna.”

”Fasta rutiner betyder ju väldigt mycket. Det är någonting att hänga  
upp dagen på, vissa ramar så.”

Avskild från vardagen 
Deltagarna upplever vistelsen på avdelningen som ett viloläge där man bara får vara och 
göra ingenting. Det är en paus från livet där man kan avskärma sig från vardagen som i  
perioder  av  dåligt  mående  kan  bli  alltför  påfrestande.  Flera  av  intervjupersonerna 
upplever detta som en trygghet. 
 

”Ja, man orkade inte ens ta sig igenom dagen, liksom, så här har man  
känt ett lugn liksom jämfört med när man är hemma med familjen och  
allt sånt som ska göras och fixas liksom. Så att man bara får vara.”

Andra deltagare känner sig sysslolösa och uttråkade eftersom de upplever att det inte 
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finns något att göra på avdelningen. Några beskriver att det känns som ett hotell där man 
blir uppassad, vilket de känner sig obekväma med. De menar att man borde kunna fylla 
ut tiden med mer aktiviteter och behandling.

”Nej, det är bara TV och sitta och prata eller ligga och vila. Det finns  
inte  mer  att  göra  här.  Så  det  kan  bli  väldigt  långsamt  på  
eftermiddagarna här,  för  vi  äter  ju  klockan tolv  och så får  vi  fika  
klockan två, sen äter vi klockan sex igen. Så det kan bli väldigt långa  
eftermiddagar, långtråkigt. När det inte finns något att göra. 

Upplevelse av behandling 

Tvivel på behandling 
Flera intervjudeltagare beskriver att de upplever att de inte får den vård de behöver och 
att de ständigt återkommer som patienter till avdelningen. Flera deltagare berättar också 
om att de ser att andra medpatienter pendlar in och ut på avdelningen. Detta väcker 
känslor av hopplöshet och tvivel kring hur det ska bli för dem själva och vad vården har 
för funktion.

”Man ser folk som har varit här fram och tillbaka i många , många år,  
och  det  blir  inte  bättre.  Ja,  det  känns  lite  hopplöst,  en  liten  
hopplöshetskänsla.”

Flera  intervjudeltagare  beskriver  att  de  tvivlar  på  läkarnas  kompetens  och  den 
behandling de får. Detta på grund av att man som patient får träffa flera olika läkare 
under  sin  vistelse  som inte  sällan  har  olika  uppfattningar  om vad  som är  bäst  för 
patienten. Många i intervjugruppen beskriver också att de måste pröva sig fram bland ett 
stort antal mediciner för att hitta något som hjälper. Detta skapar en osäkerhet och tvivel  
kring att någontingt överhuvudtaget ska fungera. 

”Så när jag var inne förra vändan så fick jag också antidepressiva,  
jag  gav  dem  chansen  i  en  och  en  halv  månad,  men  jag  kände  
ingenting annat än att jag mådde illa bara. Inte att någon depression  
försvann. Det kände jag inte. Så jag slutade med dem. Nu har jag fått  
en annan, så vi får hoppas att de verkar. Men jag undrar jag om man  
kan häva en depression med kemikalier jag, för depression har ju sin  
orsak i annat.”

Att  prova  många mediciner  och  inte  hitta  något  som fungerar  upplevs  som mycket 
hopplöst av deltagarna. Följande deltagare tvivlar på läkarnas kunskaper och känner sig 
som en del i ett experiment: 

”Nej, det är jättesvårt, för jag har själv ingen aning om vad man kan  
göra åt det. Och jag får en känsla av att läkarna inte själva har någon  
aning om vad de ska göra med mig vid det här laget. 

Intervjuare: Mm, hur är det då, att känna det? 

”Ja, det är väl lika bra att ta alla piller och gå och lägga sig då, så  
krasst blir det väl till slut.”
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En stor del av intervjudeltagarna upplever att den psykiatriska slutenvården inte lever 
upp till deras förväntningar på vad den borde vara eller trodde att den var. De beskriver 
att de sett slutenvården som en sista utväg och ett nödvändigt ont när hälsan sviktat till 
den grad att de inte längre klarar att ta hand om sig själva. Förväntningarna har varit att 
man ska få hjälp med att se vad som är fel, hur det har uppstått och få behandling för 
detta.  Flera  intervjupersoner  beskriver  istället  att  de  upplever  den  psykiatriska 
slutenvården som en plats där man blir förvarad och får sina symtom lindrade tillräckligt 
för att inte skada sig eller ta livet av sig. 

”Egentligen så är jag inte så mycket för ”förvaringsmodellen” som  
det faktiskt är, de ser till att man inte tar livet av sig och de ser till att  
man äter och att man hyfsat sover och är man för orolig så får man  
lugnande så att det blir bättre.” 

Begränsat utbud av behandlingsmetoder
Intervjugruppen  upplever  att  den  behandling  som  de  får  på  avdelningen  främst  är 
medicinsk. De uttrycker att de gärna skulle se att det fanns fler behandlingsmetoder att 
välja mellan. Flera intervjupersoner upplever att de har behov av att prata om hur de 
mår, att få uttrycka känslor och bearbeta händelser som de varit med om i livet. De vill  
nå  en förståelse  för  hur  saker  och  ting  blivit  som de  blivit  och  hur  de  ska agera  i  
framtiden för att må bättre. Vissa personer uttrycker en önskan om att ha mer samtal 
med sin läkare och personal på avdelningen, andra efterfrågar psykoterapi. 
 

”Dom bara pratar med mig när jag blir inskriven och när jag ska bli  
utskriven. Jag skulle vilja prata med dom där emellan medan jag är  
inlagd. Jag har inte pratat med en läkare på hela veckan. Utan han  
har bara gått  förbi  och tittat  på mig och sen gått.  Och jag sa till  
honom igår att jag ville prata med honom som i dag, men han bara  
gick förbi. Det tycker jag inte känns något vidare bra, då känner jag  
mig, vad ska jag säga, vad heter det när man känner sig utanför?Ja …  
utanför eller någonting sådär känner jag mig, dom bryr sig inte om  
mig. Så känner jag. Att ingen bryr sig om mig.” 

Resultatsammanfattning
Resultatet  visar  att  deltagarnas  upplevelse av den psykiatriska slutenvården är  starkt 
förknippad med de människor de möter på avdelningen. Patientgruppen påverkas av hur 
relationerna ser ut inom personalgruppen vilket får konsekvenser för hur de upplever 
vården. Deltagarna uppskattar engagerad personal som är lyhörd för patientens behov 
och som kan ge stöd när de behöver det som bäst. Patienterna stöttar varandra och delar 
erfarenheter. Deltagarna upplever att de på olika sätt förlorar kontrollen över sina liv 
under  vistelsen  på  avdelningen.  I  vissa  fall  leder  denna  förlust  till  försök  att  återta 
kontrollen genom att bryta mot regler och bråka med personal. Avdelningen beskrivs 
som en  plats  för  välbehövlig  vila  men  upplevs  också  som långtråkig  där  tiden  går 
långsamt.  Deltagarna  tvivlar  ibland  på  vad  vården  ska  ge  dem och  efterfrågar  mer 
information och delaktighet i behandling samt fler behandlingsmetoder.
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D i s k u s s i o n

I diskussionen benämns intervjudeltagarna i den här studien som deltagare och vid 
referens till andra studier benämns de deltagarna som patienter. 

Det första temat,  Relation till personal,  speglar hur deltagarna upplever relationen till 
personalen  samt  hur  personalens  attityder  och  bemötande  påverkade  dem och deras 
mående. Detta tema är i linje med tidigare forskning på området, patientundersökningar 
har upprepat visat att relationen mellan patienten och personalen är av stor vikt och en 
fundamental  komponent  vid  alla  typer  av  mentalhälsovård  (  Allen  et  al.,  2003; 
Johansson & Eklund, 2003; Priebe & McCabe, 2008). Relationen mellan patient och 
personal beskrivs som ”nyckeln till framgång” (Elvins & Green, 2007) då det har visat 
sig att en god relation är en bidragande anledning till att behandlingen verkar samt färre 
sjukhusvistelser (Priebe & McCabe, 2008).  

Patienter i studier på området beskriver att det är viktigt att personalen är vänlig och 
lyssnar till vad de har att säga, får dem att känna sig förstådda samt ser när patienten mår 
dåligt och ger dem stöd (Gilbert et al.,2008; Johansson & Eklund, 2003; Olofsson & 
Jacobsson, 2001). Dessa beskrivningar återfinns i en mängd studier på området (Borge 
& Fagermoen, 2008; Johansson et al., 2009; Kuosmanen et al., 2006; Schröder et al., 
2004). Johansson & Eklund (2003) rapporterade att patienter önskade att ha en djupare 
relation till personal än vad de hade men att de inte riktigt vågade därför att de inte 
riktigt litade på personalen. 

I  temat  Relation  till  personal  betonar  deltagarna  även vikten  av mänsklighet,  vilket 
återkommer  i  studier  på området.  Patienter  vill  bli  sedda och respekterade  som den 
människa de är (Johansson et al., 2009, Schröder, 2004) och bli bemötta av någon som 
bjuder på sig själv och reagerar som människor gör mest (Borge & Fagermoen, 2008; 
Olofsson & Jacobsson, 2001). Personal som upplevdes mänsklig beskrevs som vänliga 
personer  som behandlar  patienten med respekt,  gör  personliga uppoffringar  och kan 
erkänna sina misstag (Johansson et al., 2009) 

Flera  deltagare  upplevde  att  de  inte  blev  sedda  som människor  utan  beskrev  att  de 
reducerades  till  en  sjukdomsbild.  Lilja  &  Hellzen  (2008)  rapporterar  att  patienter 
upplevde att de blev sedda som en sjukdom, detta hade att göra med att personalen inte 
tog patienterna på allvar eller ignorerade patienten när de ville prata om sina tankar och 
fantasier. Patienterna beskrev att de fick medicin istället för att någon tog sig tid att 
lyssna. Liknande upplevelser rapporteras av fler patienter i psykiatrisk slutenvård (Allen 
et al., 2003; Johansson & Eklund, 2003). I en annan studie beskrev författarna att bli 
sedd  som någon  som är  sjuk  och  har  fantasier  leder  till  att  patienterna  känner  sig 
ojämlika  och stigmatiserade  (Olofsson & Jacobsson,  2001).  Lilja  & Hellzen,  (2001) 
menar att personalens tendens att prata om patientens lidande i termer av psykopatologi 
orsakar ännu större lidande för patienten

Deltagarna i den här studien beskriver att stämningen i personalgruppen smittar av sig 
till patienterna, på både gott och ont. Dålig stämning leder till oro och otrygghet hos 
dem  själva  och  de  andra  patienterna  på  avdelningen.  En  god  stämning  i 
personalgruppen, där de är avslappnade och lugna, smittar av sig till patienterna så att de 
också känner sig lugna och trygga.  Jag har inte hittat  någon studie på området som 
redovisat liknande resultat. Fenomenet påminner dock om parallellprocesser som är ett 
väl använt begrepp inom psykodynamisk teori. Parallellprocessen har sitt ursprung i den 
psykoanalytiska handledningssituationen och i begreppet överföring. Överföring kan ses 
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som ordlös känslomässig kommunikation. Enkelt beskrivet sker en parallellprocess när 
terapeutens  överföring  och  handledarens  motöverföring  i  handledningssituationen 
motsvarar  vad  som händer  i  terapisessionen  mellan  klient  och  terapeut  (McNeill  & 
Worthen, 1989). En inneboende del av parallellprocessen är idén om att det som inte kan 
uttryckas  i  ord  tar  sig  uttryck  i  en  annan  process.  Parallellprocesser  kan  gå  i  olika 
riktningar mellan personer och också inom en grupp (Bransford, 2009). Fenomenet har 
inom  organisationsforskningen  studerats  på  gruppnivå  där  ett  exempel  på  en 
parallellprocess  kan  vara  att  relationerna  i  ett  konsultteam speglar  vad  som händer 
relationsmässigt i deras kundgrupp (Sullivan, 2002). Fenomenet har också diskuterats 
inom psykiatrin  men då utifrån en envägsprocess där behandlaren blir  påverkad och 
bärare av patienternas känslovärd (Belin, 1993). Jag har inte hittat någon forskning som 
visar  på  parallellprocesser  där  relationerna  mellan  patienter  speglar  relationerna  i 
personalgruppen. Att  detta inte framkommit  eller  studerats tidigare är i  det närmaste 
märkligt och gör detta resultat till den här studiens huvudfynd. 

I  temat  framkommer  också  att  deltagarna  upplever  att  ett  gott  socialt  klimat  på 
avdelningen underlättar att ta kontakt och öppna sig för andra medpatienter. Detta går i 
linje med en studie som visar att en trygg miljö bidrar till att patienterna vågar öppna sig 
för  personal och medpatienter (Borge &Fagermoen, 2008). 

Det andra temat Kontroll och delaktighet speglar känslan av att förlora kontrollen över 
sitt liv och vikten av att känna sig delaktig. Att vara inlåst på ett sjukhus där personal har 
sista ordet gällande det mesta har visat sig leda till  att patienter upplever sig förlora 
kontrollen över sina liv (Lilja & Hellzen, 2008; Kristiansen, Dahl, Asplund, & Hellzen, 
2005).  En förlust  som för  vissa patienter  innebär  en upplevelse  att  förlora sin  egen 
identitet (Hughes, Hayward & Finlay, 2009, Johansson et al., 2008). Patienter beskriver 
att när andra bestämmer över vad de får och inte får göra känner de sig trängda och 
övervakade (Johansson et al., 2009). Patienter beskriver sätt att hantera detta är att bråka 
med personal och bryta mot regler för att nå en känsla av att ha kontroll över vad som 
händer (Johansson et al., 2009; Kristiansen et al., 2005; Lilja & Hellzen, 2008).

Återkommande fynd i forskningen visar att patienter vill ha information om sin sjukdom 
och den behandling som finns att tillgå, samt att få möjlighet att diskutera detta med 
personal (Hansson & Svensson, 2006; Schröder, 2004; Lilja & Hellzen, 2008). Ett flertal 
studier rapporterar att patienter upplever att de får för lite information och inte känner 
sig delaktiga i behandlingen i den grad de skulle önska (Hansson & Svensson 2006; 
Howards, 2003; Johansson, 2001; Kjellin, 2004; Kuosmanen et al., 2006; Olofsson & 
Jacobsson, 2001).

Att vara delaktig i sin vård är en laglig rätt i Sverige, också vid frivillig eller tvingande 
psykiatrisk  slutenvård.  Enligt  Socialstyrelsens  föreskrifter  ska  en  behandlingsplan 
upprättas  efter  samråd  med  patient  och  närstående  (SOSFS 2005:27).  Wallsten  och 
Kjellin (2004) har i sin studie kommit fram till att det inte fanns någon skillnad mellan 
patienters upplevelse av delaktighet innan och efter att lagen om psykiatrisk tvångsvård 
trädde i kraft 1992. Ett av syftena med lagen var att öka patienters delaktighet vilket den 
alltså inte lyckats med. Deltagare i den aktuella studien beskriver att det är viktigt för 
dem att vara delaktiga i vården och att bristen på delaktighet bland annat visat sig i att de 
blivit upplevt sig blivit tvingade att äta en viss medicin. Studier visar att upplevelsen av 
tvång kan skilja sig från den formella vårdformen, tvångsvårdade vet ibland inte att de är 
just  tvångsvårdade  och  frivilligt  vårdade  rapporterar  att  de  blivit  utsatta  för  tvång 
(Kjellin et al., 2004). Samma studie rapporterade att 46% av de tvångsvårdade och 3% 
av de frivilligt vårdade patienterna hade blivit tvingade till medicin. Gällande oro för 
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utskrivning så rapporterade drygt hälften av patienterna att de blev utskrivna för tidigt 
(Kjellin et al., 2004). Gällande delaktighet så rapporteras att en liten del av patienterna, 
(19-28% av de tvångsvårdade och 26-43% av de frivilligt vårdade), visste att de hade en 
behandlingsplan.  Av  de  som  hade  en  behandlingsplan  var  det  inte  alla  som  hade 
medverkat  i  att  utföra  en  sådan,  (55-79%  hade  medverkat).  Endast  en  tredjedel 
rapporterade att anhöriga på något sätt hade varit delaktiga i behandlingen (Kjellin et al., 
2004; Wallsten & Kjellin, 2004). 

Det tredje temat, Vardagen på avdelningen, speglar hur deltagarna upplever det dagliga 
livet på avdelningen. Studier visar att relationer till andra patienter är av stor vikt under 
vistelsen på avdelningen. Att dela erfarenheter med andra patienter fick patienterna att 
känna sig mindre ensamma och mindre skamfyllda över att vara psykiskt sjuk (Howard 
et al., 2003; Shattell, Andes & Thomas, 2007). Patienterna på avdelningen stödjer och 
tröstar varandra (Shattell et al, 2007; Johansson et al., 2008), en del patienter rapporterar 
att de får mer respons och stöd från medpatienter än från personal (Borge & Fagermoen, 
2008; Shattell et al., 2007).

Studier visar att patienter har delade känslor gällande medpatienter. Även om de flesta 
patienter upplever andra patienter som ett viktigt stöd, beskriver en del att de är rädda 
för att bli påhoppade och utsatta för våld (Gilbert et al., 2008). Vissa patienter upplever 
det som påfrestande att behöva dela rum med någon (Borge & Fagermoen, 2008). I en 
finsk studie rapporterade 29% procent av patienterna att de upplevde det som svårt eller 
mycket svårt att dela rum med en eller flera andra patienter (Kuosmanen et al., 2006). 

Deltagarna beskriver att de känner sig trygga med de fasta rutiner och strukturer som 
finns  på  avdelningen  och  att  de  hjälper  dem att  må  bättre.  I  studier  som har  mätt 
tillfredsställelse  i  vård  har  delskalor  som handlar  om organisation  och  ordning  fått 
mellan måttlig och hög skattning på tillfredsställelse (Middleboe et al., 2001; Rossberg 
et  al.,  2006).  Borge  &  Fagermoen  (2008)  rapporterar  att  strukturer  och  rutiner  på 
avdelningen  fick  patienterna  att  känna  sig  omhändertagna.  Schröder  et  al.  (2004) 
beskriver att  patienterna upplever att  det är lätt  att  känna sig förvirrad när man mår 
väldigt dåligt och att strukturer gör att dagarna blir mer meningsfulla.

Avdelningen beskrivs av intervjupersonerna som en lugn plats där det inte händer så 
mycket. Studier rapporterar att patienter upplever att de var uttråkade och att tiden gick 
långsamt (Shattell et al., 2007), en finsk studie rapporterade att 64% av de tillfrågade 
upplevde  att  det  inte  fanns  möjlighet  till  meningsfulla  aktiviteter  på  avdelningen 
(Kuosmanen et  al.,  2006). I  en studie om hur patienter spenderar tiden på en sluten 
avdelning rapporterades att  vid vilken given tid som helst  på dygnet så var 84% av 
patienterna  inte  delaktiga  i  någon  social  kontext,  oftast  spenderades  tiden  inne  på 
rummet,  4%  av  patientens  totala  tid  på  avdelningen  spenderades  i  någon  form  av 
gruppaktivitet  (Radcliffe  &  Smith,  2007).  Andra  patienter  beskriver  den  låga 
aktivitetsnivån som positiv. De ser avdelningen som en plats för att vila upp sig och 
avskärma sig från den stressfulla  vardagen (Johansson & Eklund,  2003).  I  en annan 
studie framhöll patienterna att en del av en god vård är att få stänga den vardagliga 
stressen utanför och få vila upp sig (Lilja & Franzen, 2008). Johansson et al., (2009) 
rapporterade att patienterna beskrev avdelningen som en tillflyktsort där man kan vara 
ifred när det blir för stressande att vara hemma och ha kontakt med familj och vänner.

Det fjärde temat, Upplevelse av behandling, speglar hur deltagarna tvivlar på vården och 
att  den  inte  lever  upp  till  deras  förväntningar.  När  patienter  beskriver  vad  de  är 
missnöjda  med  när  det  gäller  behandling  återkommer  kritik  mot  det  medicinska 
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paradigmet (Lilja & Hellzen, 2008), patienter upplever att fokus på medicin är alltför 
starkt (Hansson & Svensson, 2006). Ofta finns en acceptans gällande medicinering men 
flera patienter upplever att det används för lättvindigt och i för starka doser (Gilbert et 
al.,  2008).  Patienter  i  flera  studier  upplever  att  de  vill  ha  fler  alternativa 
behandlingsmetoder jämte medicin (Johansson et al., 2009; Hansson & Svensson, 2006). 
Patienterna i den aktuella studien efterfrågade mer samtal med läkare och gärna också 
någon  form av  samtalsbehandling  eller  terapi,  vilket  korresponderar  med  vad  andra 
studier  rapporterar  (Gilbert  et  al.,  2008;  Olofsson & Jacobsson,  2001).  I  de fall  där 
patienter fick ta del av psykoterapi upplevde patienterna det som mycket viktigt och 
positivt (Hansson & Svensson, 2006; Borg & Fagermoen, 2008; Gilbert et al., 2008). 
Shattell et al.,  (2007) beskriver att patienterna tvivlade på vården på grund av att de 
upplevde att de vårdades för kort tid. Patienterna upplevde att de skrevs ut för snabbt för 
att sedan återkomma gång på gång utan att må bättre. 

Metoddiskussion
Urvalsproceduren  var  alltså  ett  tillgänglighetsurval  och  detaljerade  data  om 
bakgrundsvariabler såsom kön, diagnos frivillig eller tvångsvård samt antal vårdtillfällen 
saknas. Dessa variabler kan eventuellt vara av betydelse för resultatet, men på grund av 
sekretessen  inom psykiatrisk  vård  var  journalerna  där  dessa  uppgifter  framgick  inte 
tillgängliga. Antalet intervjupersoner är tretton stycken vilket ligger i linje med flera av 
de kvalitativa studier som finns på området, de studier jag tagit del av varierar mellan 9 
till 19 deltagare. En majoritet av deltagarna var kvinnor, (9 av 13) vilket också är i linje 
med flera studier på området (Hansson & Svensson, 2006; Olofsson & Jacobson, 2001). 
Intervjutiden  var  obegränsad  vilket  innebar  att  det  fanns  goda  förutsättningar  för 
deltagarna att beskriva sin upplevelse så som de önskade. 

Jag har i studien arbetat med induktiv kvalitativ metod när det gäller intervjuer och den 
tematiska analysen av materialet. Detta innebär att jag inte tagit del av någon forskning 
på  området  förrän  analysen  blev  färdigställd.  Jag  har  tolkat  intervjudeltagarnas 
upplevelser  utifrån  deras  sammanlagda  beskrivningar  av  upplevelsen.  Jag  har  så 
förutsättningslöst som möjligt försökt sätta mig in i och kritiskt reflekterat över mina 
tolkningar av deras berättelser. Den i efterhand inlämnade texten från en av deltagarna 
analyserades  i  enlighet  med  övrig  data.  Texten  bedöms  ligga  i  linje  med  vad  den 
deltagare pratat om i intervjun.

Det är viktigt att reflektera över sin egen påverkan på datainsamling och tolkade resultat 
(Langemar,  2005).  Min  förförståelse  består  av  den  sociala  kontext  jag  lever, 
psykologutbildning samt att en nära anhörig relativt nyligen vårdades inom psykiatrisk 
slutenvård. Detta har rimligtvis påverkat det sätt jag tolkat materialet på. Gällande min 
påverkan på deltagare i intervjuerna så kan min ålder, att jag är kvinna ochstuderar till  
psykolog ha påverkat villigheten att delta i studien. Dessa personliga faktorer kan även 
ha påverkat hur deltagarna uppfattade mig och relaterade till mig i intervjusituationen. 
Eftersom intervjuerna skedde på plats och jag träffade personal på avdelningen kan det 
även vara så att detta har påverkat mig. Det faktum att jag inte har någon nämnvärd 
förförståelse gällande slutenvård kan också ha påverkat vad deltagarna delat med sig av i 
intervjuerna och hur de relaterat till mig samt hur jag har tolkat materialet. 

Validitet i kvalitativa studier skiljer sig från den validitet man talar om i kvantitativ och 
statistisk  mening  (Langemar,  2005).  Därför  är  det  viktigt  att  komma  ihåg  att  den 
tolkning som har gjorts av patienternas berättelser är en av många möjliga tolkningar 
och fynden i den här studien kan inte generaliseras i kvantitativ mening. Meningen med 
kvalitativ  forskning är  att  omvandla och applicera resultaten till  liknande situationer 
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(Kvale, 1997). Enligt de kvalitativa kraven på validitet så ska alltså andra patienter i 
psykiatrisk slutenvård kunna identifiera sig med hela eller delar av upplevelserna som 
beskrivits  i  resultatdelen.  God  validitet  i  kvalitativ  mening  innebär  bland  annat  att 
resultatet  är  empiriskt  förankrat  i  data  och  att  resultatet  ligger  i  linje  med  annan 
forskning. 

Det finns skäl att argumentera för att den här studien har en god validitet. Resultaten 
visade  sig  få  gott  stöd  i  forskning  och  trots  tillgänglighetsurvalet  råder  en  god 
representativitet. Data inhämtades vid fyra avdelningar i landet, där både småstad och 
storstad  var  representerade.  Även  om  jag  valt  att  inte  inkludera  diagnos  som  ett 
urvalskriterium så är flera diagnosgrupper representerade såsom psykos, förstämnings-
syndrom,  autismspektrumstörning  och  personlighetsstörning.  Gällande  frivillig  vård 
eller tvångsvård så fick jag information av personalen att detta kan ändra sig mycket 
snabbt och patienterna vet inte alltid själva om det är tvångsvårdade eller inte. De flesta 
deltagarna  var  vid  intervjutillfället  frivilligt  vårdade  men  flera  hade  kommit  till 
avdelningen via  lagen om tvångsvård.  En av  patienterna  var  frivilligt  vårdad till  en 
början men blev tvångsvårdad under vistelsen. Patienterna varierade i ålder, den yngsta 
var  25  och  den  äldsta  65  år.  Dessutom intervjuades  patienterna  i  den  kontext  och 
upplevelse som de skall beskriva. Eventuella fördomar som kan finnas att psykisk ohälsa 
skulle  påverka  förmågan att  reflektera  och göra  rationella  påståenden tillbakavisas  i 
forskningen. Studier visar att självrapportering av personer med psykotiska symptom är 
tillförlitliga och förmedlar användbar kommunikation. Personer med en högre grad av 
symtom är lika tillförlitliga i sina självrapporter som patienter med en mindre grad av 
symtom. Detta tyder på att graden av sjukdom i sig själv inte undergräver patienters 
förmåga att konsekvent rapportera om sina upplevelser (Awad and Vorugantim, 2000).

Vidare forskning
Forskning utifrån ett patientperspektiv inom psykiatrin har visserligen ökat de senaste 
två decennierna men det råder fortfarande brist på studier. I princip har varje artikel som 
studerats  i  anknytning  till  den  här  studien  tagit  upp  att  forskningen  på  området  är 
negligerad och/eller  begränsad.Ett  förslag  är  att  göra flera  liknande studier  som den 
aktuella i upplägg, men göra dem utefter variabler som diagnos, antal vårdtillfällen och 
tvångsvård eller frivillig vård, detta för att se om och vilka skillnader som finns. Det kan 
också vara en idé att göra uppföljande intervjuer över tid för att undersöka om eller hur 
upplevelsen förändras. Resultaten kan sedan användas för att utveckla mer reliabla och 
validerade  frågeformulär  och  skattningsskalor  för  att  utvärdera  vård  och  effekt  av 
behandling.  

Patienter upplever att de får ett stort stöd av medpatienter. Trots detta finns väldigt lite 
utrymme i forskningen som diskuterar hur stor del i tillfrisknandet medpatienter har, 
detta vore intressant att utforska.

Huvudfyndet  gällande  att  stämningen  och  dynamiken  i  personalgruppen  påverkar 
patienterna fick inget stöd i existerande forskning. Eftersom flera av intervjupersonerna 
upplever detta och parallellprocesser finns studerat i annan psykologisk forskning är det 
dock troligt att fenomenet även existerar inom psykiatrisk slutenvård. Det ligger dock i 
parallellprocessens natur att den är omedveten vilket kan vara ett skäl till att fenomenet 
inte framkommer i självrapporterande studier. Det vore intressant att vidare undersöka 
parallellprocesser  existerar  mellan  personalgrupp  och  patientgrupp  inom  psykiatrisk 
slutenvård. Om så är fallet kan det bli ett viktigt argument för att vidta åtgärder för att 
skapa så gynnsamma relationer som möjligt i personalgruppen. 
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Bilaga 1. Presentationsblankett

Hej!

Jag heter Malin Gellerstedt och arbetar med mitt examensarbete på Psykologlinjen vid Stockholms 
Universitet. Jag söker personer som kan ställa upp i intervjuer och vill dela med sig sin upplevelse 
av att vara patient i den psykiatriska slutenvården. 

Syftet med min studie är att belysa patientperspektivet och genom detta öka kunskapen om den 
psykiatriska  slutenvården.  Att  ha  alla  perspektiv  av  vården  är  viktigt  för  att  kunna  driva 
utvecklingen av behandling framåt. Jag tror att du som just nu befinner dig i den slutna psykiatriska 
vården har värdefulla upplevelser och erfarenheter som är viktiga att lyfta fram.

Att delta i studien är helt frivilligt och ditt deltagande kommer inte att påverka din vårdsituation på 
något sätt. Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Min studie är helt fristående från 
den  vårdinstans  där  du  befinner  dig  och  avdelningen  fungerar  endast  som kontaktförmedling. 
Medverkan  i  studien  är  helt  anonymt  och  i  rapporten  kommer  alla  intervjudeltagare  vara 
avidentifierade. Därtill kommer ingen utomstående kunna identifiera vare sig intervjupersoner eller 
vårdavdelningen. Jag har samma sekretesskyldighet som övrig personal inom vården. 

Intervjun kommer att genomföras av mig i en lokal i nära anslutning till avdelningen. Då det är 
svårt  att  hinna  anteckna  behöver  jag  göra  en  ljudupptagning  av  intervjun  (ej  video). 
Ljudupptagningen kommer att förvaras och bevaras utifrån gällande forskningsetiska riktlinjer.

Vänliga hälsningar
Malin Gellerstedt

Om du har några frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare:

Malin Gellerstedt
070 233 5709
Mage3150@student.su.se

Handledare:
Münevver Malgir
Tel: 08-164223
malgir@psychology.su.se
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Bilaga 2. Samtyckesblankett

S a m t y c k e s b l a n k e t t

För att delta i studien krävs skriftligt samtycke av nedan gällande villkor.

Jag samtycker till att frivilligt delta i denna undersökning. Mitt deltagande sker anonymt och jag har 
rätt  att  när som helst  att  avbryta  min medverkan.  Intervjumaterialet  kommer att  hanteras enligt 
gällande  forskningsetiska  principer  med  skyddad  förvaring.  I  den  färdiga  rapporten  kommer 
individer och platser vara avidentifierade.

Ort och datum…………………………………………………………………………………

Signatur………………………………………………………………………………………..

Namn (textat)…………………………………………………………………………………..
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