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Abstract 

Engström, Karin (2008): Delaktighet under tvång. Om ungdomars erfarenheter i 
barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. (Participation under coercion. On 
young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care). 
Örebro Studies in Education 22, 245 pp. 
 
The aim of the dissertation is to study young people’s experiences of participation 
under coercion in child and adolescent psychiatric inpatient care and to discuss 
these in relationship to the potential senses of participation and the conditions 
applying to encounters in care. It takes as its theoretical point of departure 
Gadamer’s texts on medical encounters, von Wright’s texts on participation as an 
intersubjective phenomenon that is related to the creation of meaning and Buber’s 
texts on interhuman encounters. 

The dissertation is based on two empirical studies. The first consisted of 
interviews with 21 young people in the 14-18 age group who were patients in 
child and adolescent psychiatric inpatient care; ten of them involuntarily, eleven 
voluntarily admitted. The interviews dealt with the following areas: coercion, 
participation, meaning and encounters in care. The second study involved an 
analysis of the ambitions of the health care system with regard to participation 
and encounters with patients as expressed in the legal regulations applying to the 
health and medical services and the guidelines on professional ethics for different 
categories of staff. Analysis of the empirical material was based on a hermeneutic 
approach. 

The young people’s experiences of their care revealed that they rarely have 
any knowledge of the legal conditions that apply or about their rights, 
irrespective of whether they are voluntary or committed patients. One recurrent 
experience is lack of clarity about the reason for the treatment and what it is 
intended to do. Despite these shortcomings in their participation, some of the 
young people view their treatment as important and at times even lifesaving. 
Analysis of the ambitions of the health care system shows that the focus in the 
current regulations is placed on the self-determination and autonomy of the 
patients. There is rarely any description of the importance of a dialogue or of 
collaboration with the patient. Analysis of the material as a whole reveals that 
three senses can be attributed to participation in the care situation studied: 
participation as a right, participation as involvement and participation as 
meaning. The dissertation discusses how participation in these three senses can 
find expression in encounters between young people and staff. If participation is 
to be possible, a relation and an interhuman encounter is required which is 
characterised by truth, frankness and lack of pretence. This shows how important 
it is for young people undergoing coercive treatment to be able to meet 
individuals who can see and acknowledge them as subjects with an entitlement to 
participate. This can offer possibilities for the creation of meaning in treatment 
that has not always been sought but which can still be experienced as meaningful. 
 
Keywords: participation, involvement, interhuman, encounters, young people, 
coercive care. 
 
Karin Engström, Department of Education, 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, karin.engstrom@pi.oru.se





 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Och hon frågade honom: Vad vet du om 

delaktigheten? Och han svarade nästan genast, 

alldeles som om han hela sitt liv förberett sig för att 

kunna besvara just denna enda fråga: 

I delaktigheten uppstår vår tillvaro. Genom att göra 

oss delaktiga av varandras liv skapar vi oss själva. 

Utan delaktigheten finns vi inte till. 

   Torgny Lindgren, Bat Seba 
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Förord 

 

 

Att skriva en avhandling om ungdomars delaktighet under tvång i barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård har inneburit att jag har varit beroende av många 

människors delaktighet för att kunna genomföra detta arbete. Jag har i arbetet, 

upplevt olika möten med människor som har visat mig på vad olika aspekter av 

mänskligt samspel kan betyda. Jag vill nu genom detta förord rikta mitt tack till 

alla er som på olika sätt varit delaktiga i mitt arbete. 

Först vill jag rikta mitt tack till alla er som varit delaktiga genom att fatta 

formella och ekonomiska beslut för att möjliggöra detta avhandlingsarbete. Tack 

Etik i vården-programmet och Vårdalstiftelsen för ert beviljande av forsknings-

anslag vilket möjliggjorde att jag periodvis kunde arbeta som doktorand och att 

jag fick chans att arbeta i en mångvetenskaplig grupp omkring etiska aspekter på 

tvångsvård. Tack alla prefekter och studierektor på Pedagogiska institutionen, 

som utifrån era positioner har förstått vad regelverk och riktlinjer kan ge för 

möjligheter för anställdas delaktighet i forskningsprojekt och fortsatt utveckling. 

Tack Carsten Ljunggren, Ninni Wahlström, Kerstin Skog-Östlin och Ingrid 

Johansson! Ytterligare ett beslut som blev betydelsefullt för mig och som gav mig 

möjligheten att komma långt från lärarutbildningens pockande uppgifter fattade 

Centre Culturel Suédois. Tack för möjligheten att få finnas i er underbara miljö 

under takåsarna i Paris för att läsa och skriva. 

Nästa tack vill jag rikta till personalen på de fem barn- och ungdoms-

psykiatriska kliniker som medverkat i detta forskningsprojekt och då främst 

”kontaktpersonerna”, som har förmedlat kontakterna med ungdomarna. Det 

känns inte rättvist mot er att inte få nämna er med namn, men forskningsetiken 

medger inte detta. Utan er hade jag inte kunnat genomföra detta arbete, tack! 

Jag har haft förmånen att lägga fram mina texter på Pedagogiska institutionens 

högre seminarium och där fått kommentarer från såväl interna som externa 

granskare. Tack Håkan Thorsén, Agneta Linné och Claes Nilholm som 

medverkat och gett kritiska och konstruktiva synpunkter som inspirerat mig till 

fortsatt arbete. 

 



Tack forskningsgruppen ”Tvingad till hjälp” som fick mig att utifrån min 

förståelsehorisont upptäcka och lära så mycket nytt genom att få vara i en 

mångvetenskaplig grupp. Tack Ingemar Engström för att du med din goda 

ledarförmåga och ditt tålamod lät oss i forskningsgruppen bearbeta våra olika 

förförståelser av barn- och ungdomspsykiatri. Tack alla i gruppen, Päivi Fredäng,  

Lars Kjellin, Björn Sundberg, Gustav Svensson, och Håkan Thorsén för inspi-

rerande och utvecklande arbete. Tack också för att ni utifrån era perspektiv har 

varit delaktiga som kritiska läsare av mina texter allt från tidiga utkast till färdig 

avhandlingstext. 

Två personer som har haft en avgörande betydelse för detta arbete är mina 

handledare, Moira von Wright, huvudhandledare och Ulrika Tornberg, bi-

handledare. Ni har på olika sätt medverkat till att denna avhandling nu är färdig 

och till att jag har gjort de val jag har gjort. Vi har haft många hand-

ledningstillfällen där frågan om hur ett relationellt perspektiv skall förstås varit 

centralt, såväl filosofiskt som i mötet mellan människor. Ni har båda varit väldigt 

engagerade och angelägna om mitt arbete. Tack för detta och tack för all tid ni 

gett mig. 

Ett tack vill jag också rikta till Tomas Englund, professor och ämnesansvarig 

på Pedagogiska institutionen. Tack för att du visat mig ditt stöd och alltid tagit 

dig tid för att samtala när jag behövt dina kloka råd i såväl små som stora frågor. 

Så tack till alla ni som varit delaktiga genom att läsa och kommentera utan att 

ha haft någon formell roll utan bara för att ni är mina kollegor och vänner. Tack 

Kajsa Falkner, Bernt Gustavsson, Eva Hagström, Eva Hultin, Carsten Ljunggren, 

Katrine Nilsson och Marianne Öberg-Tuléus. 

Ett särskilt tack vill jag också rikta till alla arbetskamrater som inte direkt varit 

delaktiga i mitt forskningsprojekt, men som i stället gett mig möjlighet att inte 

glömma bort det mellanmänskliga mötets betydelse. Tack för fikastunder, 

konsertbesök och goda samtal, Anna-Lena, Britt-Marie, Charlotta, Christina, 

Karin, Magdalena, Sven-Erik, Ullacarin … och alla ni andra. 

Innehållet och meningen i detta arbete har varit alla dessa möten med er 

ungdomar som jag fått vara delaktig i. Möten med er som jag inte heller kan 

namnge, möten som ibland gav glimtar av tillit och öppenhet trots allt det svåra 

ni delade med mig. När jag frågade varför ni ställde upp fick jag ibland svaret: 

”Jag hoppas att genom att jag berättar kanske inte andra skall behöva uppleva 

det jag har varit med om”. Mitt tack till er är med en önskan och ett hopp om att 



jag genom detta arbete kunnat peka på betydelsen av mellanmänskliga möten i 

vården! 

Till sist tack Ingemar för allt inspirerande jobb i projektgruppen, men främst 

för allt annat underbart du vill dela med mig som ger mening i livet. 

 

Örebro den 24 februari 2008 
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Prolog 

Detta är en avhandling i pedagogik som handlar om ungdomar som vårdas i 

barn- och ungdomspsykiatrin. Med utgångspunkt i att pedagogik handlar om 

påverkansprocesser i olika sociala sammanhang så kan också ungdomars 

erfarenheter av en speciell vårdsituation belysas ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Bakgrunden är att jag fick möjlighet att som pedagog ingå i ett mångvetenskapligt 

forskningsprojekt om etiska konflikter vid tvång i barn- och ungdomspsykiatrisk 

slutenvård. Mitt uppdrag var att studera ungdomars erfarenheter av vården, som 

ibland sker i form av tvångsvård mot den enskildes vilja. 

I forskningsgruppen diskuterades vad som är tvång i formell juridisk betydelse 

och vad som kan upplevas som tvång utifrån ungdomarnas perspektiv. Vi 

bedömde att det var den subjektiva erfarenheten av tvång som var särskilt viktig 

att undersöka, då det inte kan uteslutas att tvång som erfarenhet kan skilja sig 

från de legala förutsättningarna för vården. Utifrån dessa resonemang blev mitt 

uppdrag att undersöka såväl frivilligt vårdade som tvångsvårdade ungdomars 

erfarenheter av barn- och ungdomspsykiatrisk vård. 

Tiden närmade sig då jag skulle göra min första provintervju, som jag ville 

göra för att bekanta mig med den situation där min undersökning skulle komma 

att ske. Jag hade samtalat med Fredrik via telefon och dag och tid för intervjun 

var bestämd. Jag närmade mig den barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen 

för samtal med Fredrik. Avdelningen var låst och jag fick ringa på och invänta att 

någon kom och öppnade. När jag presenterade mig och min anledning till 

besöket fick jag veta att det inte gick att genomföra någon intervju, eftersom 

Fredrik strax skulle resa iväg för ett besök i ett familjehem under helgen men att 

jag var välkommen att återkomma senare. Jag bad då att få komma in och 

presentera mig för Fredrik för att på plats bestämma om ny dag och tid. Fredrik 

satt ensam i avdelningens dagrum och när jag presenterade mig och sa att jag ville 

göra upp om en ny tid så ursäktade han sig å personalens vägnar över att jag fått 

komma helt i onödan och att han inte kände till planerna. Han berättade att när 

vi hade talats vid dagen innan hade han inte en aning om att han skulle placeras i 

en annan miljö under helgen, utan detta hade han fått veta samma dags morgon. 

Jag återkom emellertid efter helgen som avtalat och Fredrik berättade då för mig 

om en hemsk helg. Han hade kommit till ett familjehem, till människor som han 
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aldrig tidigare hade träffat. Familjen hade dessutom flera hundar vilket skapade 

extra problem för Fredrik som var hundrädd. Helgen slutade med att Fredrik 

rymde därifrån. 

Detta var mitt allra första möte med en ung människa i den barn- och 

ungdomspsykiatriska vården. Detta första möte påverkade mig så starkt att mitt 

fokus för intervjuerna förändrades på ett påtagligt sätt. Det var för mig inte 

längre möjligt att samtala rent allmänt med ungdomarna om deras erfarenheter 

av vård. Fredriks berättelse om sina erfarenheter gav mig istället en vink om en 

problematik som jag uppfattade handlade om hur och på vilket sätt Fredrik var 

delaktig i de frågor som rörde honom själv och om respekten mot honom som 

människa. Ur detta första möte växte ett mer fokuserat intresse fram kring 

ungdomars möjlighet till delaktighet i sin egen vård. Jag närmade mig därför 

forskningsuppdraget utifrån en mer specifik frågeställning än vad jag ur-

sprungligen tänkt. 

Min första inblick i den barn- och ungdomspsykiatriska vården väckte min 

undran om vad de ungdomar som vårdas där berättar om sina erfarenheter av 

delaktighet och av tvång. Provintervjun med Fredrik gav upphov till en rad 

tankar. Vilka erfarenheter har ungdomarna när det gäller delaktighet i sin egen 

vård? Vad har ungdomarna för erfarenheter av tvång i olika former? Vad betyder 

tvångssituationen för möjligheten till delaktighet? 

Det var dessa och liknande frågor som kom att bli min utgångspunkt för 

avhandlingsarbetet. Det stod emellertid tidigt klart för mig att delaktighet kan ha 

olika innebörder och att delaktighet därför behöver kvalificeras teoretiskt innan 

jag gick vidare med intervjuer med ungdomarna. 

Jag fann det också väsentligt att ta reda på vad vården har för ambitioner när 

det gäller patienternas möjligheter till delaktighet i sjukvården. Vilken ambition 

uttrycks från vårdens sida när det gäller delaktighet? Vad uttalas i denna fråga i 

hälso- och sjukvårdens regelverk? 

På detta sätt ville jag få flera perspektiv på frågan om möjligheten till 

delaktighet under tvång; ungdomarnas levda erfarenhet och vårdens ambitioner. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

Denna avhandling är en undersökning av ungdomars erfarenheter av delaktighet 

under tvång i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård.1 Jag utgår från att det är 

i möten med andra människor som delaktighet kommer till uttryck och kan 

erfaras och att det därför är ungdomarnas berättelser om möten i vården som 

kommer att vara väsentliga för att närma mig frågan om delaktighet under tvång. 

Intervjuerna har bearbetats och tolkats i relation till den speciella situation som 

tvångsvård är. Avhandlingens titel ”Delaktighet under tvång” är vald för att 

återspegla såväl mitt innehållsliga fokus (delaktighet) som den speciella om-

ständighet (tvång) i vilken intervjuerna med ungdomarna skett. 

I de flesta fall vårdas ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk 

slutenvård på frivillig grund men det förekommer också att ungdomar tvångs-

vårdas mot sin vilja. Årligen vårdas ett par hundra ungdomar under 18 år2 med 

tvång enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, i fortsättningen 

benämnd LPT. Tvångsvård kan enligt denna lag ske om en människa bedöms lida 

av en ”allvarlig psykisk störning” och därtill bedöms vara i ”oundgängligt behov 

… av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård”.3 

                                            
1 Med slutenvård avses vård där patienten vistas dygnet runt på en sjukhusavdelning och 

vårdformen innefattar såväl frivillig vård som tvångsvård. Om vården sker frivilligt kan patienten 

(åtminstone teoretiskt) bestämma om vården skall upphöra eller ej och hon/han har (åtminstone 

principiellt) möjlighet att röra sig fritt. Om vården sker som tvångsvård så måste patienten 

befinna sig på en låst avdelning tills läkaren (eller länsrätten) beslutat att den ska upphöra och 

hon/han kan heller inte lämna vårdavdelningen utan medföljande personal (Lag [SFS 1991:1128] 

om psykiatrisk tvångsvård). 
2 Det finns ingen offentlig statistik på omfattningen av tvångsvård, men inom ramen för det 

forskningsprogram som denna studie ingår i, har förekomsten studerats (Sundberg & Kjellin 

2006). Det har därvid kunnat konstateras att cirka 150 barn och ungdomar under 18 år vårdas 

årligen på barn- och ungdomspsykiatriska kliniker enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård. Till detta 

kommer ett okänt antal barn och ungdomar som av olika anledningar vårdas med tvång på 

vuxenpsykiatriska kliniker. 
3 Citaten är hämtade från Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128). Innebörden i 

kriterierna ”allvarlig psykisk störning och ”oundgängligt behov” kommer att diskuteras senare i 

avhandlingen. 
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Den centrala delen av avhandlingen utgörs av intervjuer med ungdomar 

rörande deras erfarenheter av vården. Jag vill, som jag redan nämnt, ta del av 

ungdomarnas erfarenheter av delaktighet i sin egen vård och hur delaktigheten 

kommer till uttryck i de möten de berättar om. När jag använder uttrycket ”ta 

del av” så menar jag att detta är min ambition, men jag är samtidigt medveten 

om de svårigheter som detta inbegriper. Det är hur ungdomarna och jag formar 

en relation i intervjusituationen som avgör i vilken grad jag får del av deras 

erfarenheter. Jag återkommer till denna fråga i kapitlet om arbetssätt och metod. 

Tvångsvård uppfattar jag som ett allvarligt ingripande i en ung människas liv 

där hon eller han rycks ut ur sitt vanliga sammanhang och placeras på sjukhus 

mot sin vilja. Att tvingas till vård och vistas i en sjukhusmiljö utan möjlighet att 

vare sig lämna miljön eller kommunicera fritt med sin omgivning kan vara 

integritetskränkande. Det är därför en etiskt viktig fråga om den miljö som 

ungdomarna tvingas att vistas i ger möjligheter till delaktighet i vårdens innehåll 

och utformning. Genom att låta de ungdomar som vårdas med tvång komma till 

tals vill jag lyssna på deras egna erfarenheter av den situation de befinner sig i.4 

Genom FN:s barnkonvention (Konventionen om barnets rättigheter 2006) har 

barns rättigheter i samhället uppmärksammats på ett särskilt sätt under de 

senaste decennierna. Enligt denna konvention skall barn5 ges möjlighet att 

komma till tals genom att uttrycka sin åsikt, sin vilja och sin önskan i samband 

med olika samhällsåtgärder. Att så inte alltid är fallet framgår exempelvis av 

dåvarande regeringens proposition om den nationella ungdomspolitiken (Prop. 

2004/05:2). Regeringen uttrycker som sin uppfattning att ungdomars möjlighet 

till inflytande och delaktighet i samhället måste stärkas liksom forskning om 

ungdomars villkor i dessa avseenden. Hur det ser ut inom sjukvården finns 

emellertid inte beskrivet i propositionen, trots att ungdomar ibland tvingas till 

vård inom sjukvården. Denna avhandling har, som tidigare framgått, ambitionen 

                                            
4 Jag har inte kunnat finna någon tidigare svensk forskning som specifikt handlar om ungdomars 

erfarenheter av tvångsvård inom sjukvården. Däremot finns det flera studier som rör närliggande 

områden, såsom exempelvis tvångsvård inom socialtjänsten (se t.ex. Degner & Henriksen 2007, 

Hermodsson & Hansson 2005, Hill 2005, Osvaldsson 2002, Palm 2003, Tärnfalk 1995, Øverlien 

2004). Av forskningsöversikten i kapitel 5 framgår hur litteratursökningen genomförts. 
5 Med barn avses i barnkonventionen alla människor under 18 år, vilket sammanfaller med 

myndighetsåldern i flertalet länder i världen, så också i Sverige. Då samtliga som intervjuats varit 

mellan 14 och 18 år använder jag fortsättningsvis begreppet ungdomar, förutom i samband med 

rättsliga texter, där ordet barn används också för ungdomar. 
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att bidra till ny kunskap om vilka erfarenheter ungdomar i barn- och 

ungdomspsykiatrisk slutenvård har när det gäller delaktighet under tvång. 

Det finns ytterligare ett viktigt skäl till valet att studera frågan ur ungdomarnas 

perspektiv. När ungdomar studeras sker det ofta utifrån vad deras erfarenheter 

under ungdomsåren eventuellt kan leda till i framtiden. I ett sådant ”not yet”-

perspektiv fokuseras intresset på vad olika händelser i en ungdoms liv kan få för 

effekter i vuxenlivet (Näsman 1996). En sådan fokusering kan dock innebära ett 

förbiseende av de aktuella erfarenheternas betydelse i nuet, oavsett eventuellt 

senare effekter i vuxenlivet. Det är därför inte tvångsvårdens eventuella kort- eller 

långsiktiga effekter jag avser att belysa utan snarare de aktuella erfarenheterna av 

delaktighet under tiden som tvånget föreligger. Detta ser jag också som en etisk 

fråga såtillvida att det rimligen är viktigt att de ungdomar som av sjukvården 

bedöms vara tvungna att vårdas på sjukhus mot sin vilja behandlas på ett sådant 

sätt att de upplever sig respekterade som personer och att de ges möjlighet till 

delaktighet i sin vård. 

Avhandlingens syfte och frågor 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka ungdomars erfarenheter av 

delaktighet under tvång i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård och diskutera 

dessa i relation till olika möjliga innebörder av delaktighet och till förutsättningar 

för möten i vården. 

Detta gör jag genom avhandlingens tre delar. För det första presenterar jag en 

teoretisk utgångspunkt som bygger dels på resonemang om skilda förhållnings-

sätt i mötet, det punktuella och det relationella, dels på Martin Bubers tankar om 

det mellanmänskliga. 

För det andra intervjuar jag ungdomar om deras erfarenheter i vården. 

Forskningsfrågan här är formulerad på följande sätt: Vilka erfarenheter har 

ungdomar av tvång, delaktighet och möten i barn- och ungdomspsykiatrisk 

slutenvård? 

För det tredje analyserar jag vårdens ambitioner vad avser förhållandet mellan 

patienten och personalen. Forskningsfrågan här är formulerad på följande sätt: 

Hur kan vårdens ambitioner vad avser patientens delaktighet och mötet med 

patienten förstås utifrån a) hälso- och sjukvårdens juridiska regelverk och b) 

yrkesetiska riktlinjer? 
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Avhandlingens sammanhang 

Denna avhandling ingår i ett mångvetenskapligt forskningsprojekt6 om tvång i 

barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård där forskare och doktorander från 

barn- och ungdomspsykiatri, etik, juridik, pedagogik och sociologi arbetat 

tillsammans för att belysa psykiatrisk tvångsvård av ungdomar utifrån flera olika 

vetenskapliga perspektiv. Följande delprojekt ingår i programmet: 

- Ur ett psykiatriskt perspektiv studeras förekomsten av tvångsvård i svensk 

barn- och ungdomspsykiatri inklusive regionala och tidsmässiga varia-

tioner. Vidare studeras journaler rörande samtliga tvångsvårdade barn och 

ungdomar i Sverige under ett år för att få kunskap om deras socio-

demografiska bakgrund, aktuella problembild, psykiatriska diagnoser och 

omständigheterna kring tvångsvårdsbeslutet. Vidare analyseras vårdintyg7 

och länsrättsdomar i avsikt att studera hur besluten om tvångsvård 

motiverats. 

- Ur ett yrkesetiskt perspektiv studeras personalens etiska reflektioner i 

samband med tvångsvård, dels med hjälp av en etisk dagbok, dels genom 

intervjuer med personal från olika yrkeskategorier. 

- Ur ett rättsvetenskapligt perspektiv studeras barns bestämmanderätt i 

hälso- och sjukvården, särskilt i den barn- och ungdomspsykiatriska 

vården. 

- Ur ett etiskt-teoretiskt perspektiv studeras för området centrala filosofiska 

begrepp såsom autonomi, integritet och makt. 

- Ur ett pedagogiskt perspektiv (denna avhandling) studeras vad ungdomarna 

berättar om sina erfarenheter av delaktighet under tvång i vården. 

 

Genom detta mångvetenskapliga forskningsprojekt har frågan om tvång i den 

barn- och ungdomspsykiatriska vården blivit belyst från flera olika perspektiv och 

med hjälp av flera olika vetenskapliga discipliner. Forskningsgruppen var 

sammansatt så att den innehöll dels forskare från olika vetenskapliga discipliner, 

                                            
6 Forskningsprojektet ”Tvingad till hjälp” är finansierat av Etik i vården-programmet som är ett 

samarbete mellan Vårdalstiftelsen, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Barncancerfonden. En 

översikt av projektet och dess huvudresultat finns i antologin Tvingad till hjälp – om tvång, etik 

och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård (Engström 2006). 
7 Vårdintyg är det dokument som krävs för att inleda tvångsvård. Det skrivs av en läkare som har 

att fastställa om kriterierna för tvångsvård enligt LPT är uppfyllda. 
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dels forskare med respektive utan yrkeserfarenhet från den barn- och 

ungdomspsykiatriska vården. Mitt deltagande i projektet hade, som framgått 

ovan, till syfte att undersöka vad ungdomarna berättar om sina erfarenheter av 

den barn- och ungdomspsykiatriska vården. Det bedömdes vara en fördel att jag 

inte tillhörde vården för att ungdomarna skulle kunna samtala med mig utan 

tanke på eventuella konsekvenser för den fortsatta vården. Kanske var det också 

en fördel att jag inte hade någon egen yrkeserfarenhet från området genom att jag 

då mer entydigt kunde fokusera på ungdomarnas perspektiv och inte riskera att 

tolka deras erfarenheter ur ett personalperspektiv. 

Jag vill att ungdomar som vårdas i barn- och ungdomspsykiatrin, med eller 

utan formellt tvång, ska komma till tals. Det är emellertid min uppgift att föra in 

samtalet på de områden som min forskningsfråga innefattar. Detta innebär att det 

inte är ungdomarnas erfarenheter om vården i allmänhet som jag söker utan jag 

strävar efter att samtalet ska handla om de områden som ryms i forsknings-

frågan, d.v.s. ungdomarnas erfarenheter av tvång, delaktighet och möten i 

vården. 

Den vårdsituation som min undersökning handlar om innefattar att 

ungdomarna kan befinna sig inom barn- och ungdomspsykiatrin mot sin vilja, 

vilket gör tvång till en särskild omständighet för vården. Jag kommer därför att 

uppehålla mig kort vid vad tvång kan vara i det sammanhang i vilket jag bedriver 

min undersökning. Därefter kommer jag att beröra frågan om olika möjliga 

innebörder av delaktighet i sjukvården. 

Tvång som vårdform och som erfarenhet 

Det sammanhang inom vilken denna undersökning sker är, som jag tidigare 

nämnt, slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin. Denna vård kan ske i 

form av tvångsvård mot den ungas vilja eller som frivillig vård. I avhandlingen 

riktar jag ett särskilt intresse mot vad ungdomarna berättar om tvång i vid 

bemärkelse och inte enbart erfarenheter av tvång som juridiskt villkor för vården. 

Jag har därför valt att samtala med ungdomar som vårdas såväl med som utan 

formellt tvång.8 Avsikten med detta är att fånga en bred erfarenhet från 

ungdomar i den barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården utan att på förhand 
                                            
8 Med formellt tvång avser jag en yrkesbaserad myndighetsutövning som sker med stöd av lag 

eller förordning av något slag. Hit hör Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) som möjliggör för 

läkare att, under vissa särskilda omständigheter, tvinga någon till vård mot dennas vilja. 
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anta att det är just enligt vilken lag de vårdas som är den viktigaste faktorn för 

erfarenheten av tvång.9 Mitt intresse i denna del handlar om vad ungdomarna 

själva berättar om erfarenheter av tvång, både vad avser själva tvångsintagningen 

till sjukhuset och vad avser tvång i olika former under vårdtiden. 

Vården kan vara baserad på ett formellt beslut om tvångsvård, men det kan 

inte uteslutas att frivillig vård också kan upplevas tvingande ur ungdomarnas 

perspektiv, eftersom vården kan initieras av andra än ungdomarna själva såsom 

föräldrar, sociala myndigheter eller skola. 

Tvång kommer i denna avhandling således att användas dels för att beteckna 

en speciell vårdform, dels för att beteckna ett vidare fenomen som subjektivt kan 

uppfattas och erfaras på olika sätt. På detta sätt betecknar tvång en särskild 

omständighet för ungdomarnas vårderfarenheter, men jag har inte för avsikt att 

på förhand definiera vad som kan upplevas som tvång, eftersom det är en av 

mina forskningsfrågor att undersöka vilka erfarenheter ungdomarna har av tvång 

i denna vidare mening. 

Sjukvård baseras på att människor ibland är i behov av medicinsk hjälp för 

problem av något slag. Detta behov uttrycker patienten som en önskan om hjälp 

som vanligen inte är riktad till en specifik person utan till samhällsinstitutionen 

sjukvård. Den enskilda människan är i denna situation beroende av något som 

hon själv inte kan ombesörja och söker därför professionell hjälp. Att vara 

tvingad till hjälp innebär däremot en situation där den enskilda människan inte 

själv uttalat något sådant hjälpbehov utan tvärtom sagt nej till vård, men trots 

detta blivit intagen för vård mot sin vilja. En människa som uttryckligen inte vill 

ha vård tvingas ändå till vård. I alla vårdsituationer finns en asymmetri inbyggd 

som har betydelse för mötets karaktär och möjligheterna till delaktighet. Om 

vårdsituationen dessutom är omgärdad av tvång så blir denna asymmetri ännu 

mera påtaglig. Av centralt intresse blir då vad ungdomarna har för erfarenheter 

av tvångsvård och hur det i denna speciella situation kan skapas förutsättningar 

för delaktighet. 

                                            
9 En särskild anledning till detta är resultat från studier inom vuxenpsykiatrin (exempelvis 

Monahan, Hoge, Lidz, Roth, Bennet, Gardner & Mulvey 1995) som visat att patienterna inte 

alltid känt till om de tvångsvårdats eller ej samt att patienternas upplevelser av tvång ofta inte 

överensstämmer med personalens beskrivningar. 
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Delaktighet i ol ika sammanhang 

Delaktighet är ett ord som används i många olika sammanhang och med olika 

innebörder, vilket nödvändiggör att jag beskriver min utgångspunkt för hur jag 

kommer att förhålla mig till delaktighet i denna avhandling. 

Delaktighet förekommer i pedagogiska sammanhang, ibland omväxlande med 

ordet inflytande. Det är dock sällan som delaktighet definieras, vilket innebär att 

det kan ha olika innebörder och abstraktionsnivåer beroende på sammanhang. 

Eva Forsberg (2000) talar om ”elevinflytandets många ansikten” för att illustrera 

att delaktighet/inflytande kan ta sig många olika uttryck. Med utgångspunkt från 

vad som avses med elevinflytande i statliga dokument, formulerar hon inne-

börden av inflytande på följande sätt: 

 
Elevinflytande förstås främst som en fråga om att vara delaktig i en 

mer eller mindre formaliserad beslutsprocess. I fokus står elevers 

möjligheter till val och utrymme för att vara delaktiga i planering, 

genomförande och utvärdering (Forsberg 2004, s. 81). 

 

I Forsbergs text uttrycks att inflytande främst förstås som en fråga om delaktighet 

men det är inte helt uppenbart om dessa båda ord används som synonymer eller 

om de används i olika betydelser. Forsberg pekar emellertid på att delaktighet i 

skolans dokument oftast har att göra med beslutsprocesser av mer eller mindre 

formaliserat slag när det gäller planering av innehållet i det som sker i skolan. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 1998) används ordet delaktighet i ett antal 

olika sammanhang, men någon definition eller innebördsbeskrivning förekommer 

inte. Ordet används i olika sammanhang såsom delaktighet i sin egen och andras 

kulturer, delaktighet i naturens kretslopp och delaktighet i ett demokratiskt 

samhälle (Lpfö 1998, s. 9, 7, 11). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo 94) används delaktighet exempelvis i relation till demokratiska principer 

och till det gemensamma kulturarvet (Lpo 94, s. 13, 4). 

I specialpedagogiska sammanhang och inom handikappforskningen talar man 

om delaktighet som ett centralt begrepp. Anders Gustavsson (2004) pekar på att 

delaktighet kan ha olika betydelser i olika sammanhang och att det sällan 

definieras på ett tydligt sätt. Delaktighet har, enligt Gustavsson, olika betydelser i 

ett handikappolitiskt språk och ett vardagligt språk och ytterligare andra i den 

internationella klassifikationen av funktionshinder (WHO 2001). Gustavsson 
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menar också att det finns viktiga skillnader mellan olika akademiska discipliners 

sätt att studera delaktighet. 

Inom handikappområdet är delaktighet ofta knutet till aktivitet (Björck-

Åkesson & Granlund 2004). I dessa sammanhang är delaktighet ett begrepp som 

ofta centreras kring interaktionen mellan människa och miljö, såväl på mikronivå 

som på makronivå. På mikronivån beskrivs delaktighet i termer av individers 

engagemang och ansvar. På makronivå handlar delaktighetsdiskussionen om 

jämlikhet, påverkan och demokrati (Molin 2004). Vetenskapliga studier av 

personer med funktionshinder som ombetts beskriva sina uppfattningar om 

delaktighet har resulterat i följande teman: upplevelser av tillhörighet, ett 

fokuserat aktivt agerande och rätt förutsättningar i miljön (Björck-Åkesson & 

Granlund 2004, s. 41). 

Av dessa exempel framgår att delaktighet kan ha många olika innebörder 

beroende på sammanhang. ”Delaktighet har olika språk i olika sammanhang och 

måste nog få ha det” skriver Gustavsson (2004, s. 15-16). 

 

Frågan om delaktighet har varit central också i hälso- och sjukvården under de 

senaste decennierna, vilket har resulterat i flera förändringar i hälso- och 

sjukvårdens regelverk i riktning mot en allt större tydlighet vad gäller patientens 

ställning10 i sjukvården, inte minst vad gäller patientens möjligheter till 

delaktighet i sin egen vård. Jag vill därför ta reda på vad som avses med 

delaktighet i hälso- och sjukvårdens regelverk. 

Utan att föregripa den kommande analysen av hälso- och sjukvårdens 

regelverk så kan det sägas redan här att sjukvården i dag förväntas skapa 

möjligheter för patientens delaktighet i sin vård och behandling, så även i 

samband med tvångsvård (SOSFS 2000:12 [M]). En annan tydlig utveckling 

under de senaste decennierna är den ökande uppmärksamheten på barns 

rättigheter och vikten av att barn blir lyssnade på i olika sammanhang. Frågan 

om delaktighet blir, som jag ser det, av särskilt intresse i en tvångsvårdssituation, 

där möjligheten till delaktighet i själva beslutet om vård inte finns, men där det 

                                            
10 Termen ”patientens ställning” förekommer ofta i officiella texter av juridisk karaktär, där 

frågor om patientens rättigheter står i fokus. 
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ändå ska finnas möjlighet till delaktighet när det gäller vårdens utformning och 

innehåll.11 

 

Eftersom delaktighet kan ha olika möjliga innebörder beroende på sammanhang 

och intention så är frågan hur jag i detta arbete med intervjuer som 

forskningsmetod ska kunna fånga ungdomarnas erfarenheter av ett så mångtydigt 

fenomen. Min förförståelse av vad delaktighet kan vara kommer därför att ha 

avgörande betydelse för hur intervjuerna med ungdomarna kommer att gestalta 

sig och vilken kunskap jag därmed kommer att kunna erhålla. Jag kommer därför 

att i nästa kapitel diskutera min teoretiska utgångspunkt när det gäller 

delaktighet i relation till olika former av möten mellan människor. 

Som jag tidigare nämnt ser jag delaktighet som ett fenomen som är nära knutet 

till erfarenheter som kommer ur möten mellan människor, i det här fallet mellan 

ungdomarna och vårdpersonalen. Det är i möten mellan människor som 

delaktighet manifesteras och kommer till uttryck. I avhandlingen är därför 

ungdomarnas erfarenheter av möten i vården väsentliga för att komma åt frågan 

om delaktighet. 

De möten som sker mellan ungdomar och vårdpersonal kan beskrivas utifrån 

olika perspektiv. Möten som sker i vården kan beskrivas utifrån patienternas 

perspektiv och det handlar då om ungdomarnas egna erfarenheter av möten med 

personalen. För att närma mig patienternas perspektiv har jag vänt mig direkt till 

de ungdomar som befinner sig i en vårdsituation för att få del av vad de berättar 

om sina levda erfarenheter. Dessa berättelser rör sig på en konkret upplevd nivå, 

och kan beskrivas i termer av erfarenheter av möten mellan ungdomarna och 

personalen. 

Möten kan å andra sidan beskrivas i termer av relationer mellan sjukvården 

som system och patienterna som grupp. Då utgår beskrivningen från sjukvårdens 

perspektiv. Sådana beskrivningar finns i hälso- och sjukvårdens regelverk, där 

lagstiftaren reglerar hur mötet med patienterna förväntas ske i vården. 

Utgångspunkten är då en kravnivå riktad till vården som system och som 

därigenom tydliggör samhällets förväntningar på kvaliteter i möten mellan 

vårdpersonal och patienter. 

                                            
11 Regler om detta finns i Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) när det gäller all sjukvård och i Lag 

om psykiatrisk tvångsvård (LPT) med tillhörande tillämpningsföreskrifter när det gäller 

tvångsvård i psykiatrin. De mer exakta formuleringarna kommer att redovisas i kapitel 4. 
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Hur möten med patienter i vården ska kännetecknas finns också beskrivet i 

yrkesetiska riktlinjer för olika professioner. Dessa uttrycker professionens normer 

och riktar sig till personalen angående deras handlande i mötet med patienten. 

Jag har läst och analyserat dessa dokument med särskilt fokus på vad som 

uttrycks om patientens delaktighet och om möten mellan vårdpersonal och 

patienter. 

För att undersöka dessa perspektiv på möten i vården har jag valt att dels 

utifrån intervjuer med ungdomar som vårdas med eller utan tvångslagstiftning 

tolka och analysera deras berättelser om sina erfarenheter av delaktighet och 

möten i vården, dels undersöka det normativa innehållet i det juridiska 

regelverket och i professionella yrkesetiska riktlinjer vad gäller delaktighet och 

möten i vården. 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är disponerad på följande sätt: 

 

I kapitel 2 presenterar jag avhandlingens teoretiska utgångspunkt. Med hjälp av 

dels Lars Løvlies och Moira von Wrights distinktion mellan punktuellt och 

relationellt, dels Martin Bubers distinktion mellan det sociala och det 

mellanmänskliga diskuterar jag hur ett pedagogiskt perspektiv kan användas i 

förståelsen av delaktighet och av möten mellan personal och ungdomar i den 

barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården. I den psykiatriska vården har 

samtalet och mötet en extra stor betydelse, vilket jag kommer att diskutera i ett 

särskilt avsnitt. Frågan om ömsesidighetens betydelse kommer jag att rikta 

särskild uppmärksamhet mot på grund av att det undersökta sammanhanget ofta 

är asymmetriskt och innefattar tvång i någon bemärkelse. 

 

I kapitel 3 beskriver jag mitt arbetssätt med de empiriska delarna av 

avhandlingen. Jag kommer att redogöra för de metodologiska och etiska 

överväganden som jag gjort innan, under och efter det empiriska arbetet. Den 

första empiriska delen utgörs av en intervjuundersökning med ungdomar i den 

barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården. Samtalens genomförande kommer 

att diskuteras liksom hur tolkningen och analysen skett. Den andra empiriska 

delen utgörs av en analys av regelverk och yrkesetiska riktlinjer i sjukvården, 
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särskilt inom psykiatrin. Tillvägagångssättet vid urval och analys av dessa 

dokument beskrivs i kapitlet. 

 

I kapitel 4 beskriver jag ungdomarnas institutionella miljö i den barn- och 

ungdomspsykiatriska vården, särskilt då tvångsvården. I detta kapitel beskrivs 

barn- och ungdomspsykiatrin som organisation, dess målgrupp, personal-

sammansättning och vårdformer. Vidare beskrivs översiktligt de lagar som 

reglerar verksamheten, både den allmänna sjukvårdslagstiftningen och tvångs-

vårdslagstiftningen, som juridiska villkor för den vårdsituation jag studerar. 

Slutligen beskrivs synen på barnet i sjukvården med utgångspunkt i frågan om 

barnets rättigheter. 

 

Kapitel 5 är en forskningsöversikt över området patienters erfarenheter av 

institutionsvård av olika slag. Jag fokuserar där på vetenskapliga studier rörande 

patienters erfarenheter av delaktighet under tvång i institutionella miljöer. Det rör 

sig då om studier från barn- och ungdomspsykiatrisk tvångsvård, men också 

studier från vuxenpsykiatrins tvångsvård och från socialtjänstens institutions-

vård. 

 

I kapitel 6 återger och analyserar jag ungdomarnas berättelser om sina erfaren-

heter av tvång, delaktighet och möten i den barn- och ungdomspsykiatriska 

slutenvården. 

 

I kapitel 7 analyserar jag sjukvårdens regelverk utifrån frågan om hur patientens 

medverkan och mötet med patienten i vården förväntas vara. Därefter analyseras 

nationella och internationella yrkesetiska riktlinjer hos yrkesgrupper som 

återfinns i den barn- och ungdomspsykiatriska vården, nämligen läkare, 

sjuksköterskor, psykologer och socialarbetare. Slutligen beskriver jag hur vårdens 

möten bör vara enligt patient- och brukarorganisationerna inom psykiatrin. 

 

I kapitel 8 sammanfattar jag resultaten från de empiriska studierna och återknyter 

dessa till avhandlingens teoretiska utgångspunkt. Jag diskuterar vad en samlad 

analys ger vid handen när det gäller olika möjliga innebörder av delaktighet. 

Slutligen diskuterar jag frågan om vad mellanmänskliga möten kan betyda för 

erfarenheter av delaktighet. 
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KAPITEL 2 

Delaktighet och möten 

Den fråga som jag vill undersöka i min forskning handlar, som framgår av 

avhandlingens syfte, om ungdomars erfarenheter av delaktighet under tvång i den 

barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården. Det är då, som jag ser det, önskvärt 

att jag närmar mig ungdomarnas berättelser om sina erfarenheter från en 

teoretisk utgångspunkt, eftersom detta bidrar till att perspektivera mitt seende 

och tänkande. 

I samband med min första provintervju bestämde jag mig för att fokusera på 

frågan om ungdomarnas erfarenheter av delaktighet i vården. Nu kan emellertid 

delaktighet, som framgått av föregående kapitel, ha många möjliga innebörder. 

Jag kommer därför att diskutera hur delaktighet kan förstås i en vårdsituation av 

det slag som jag har för avsikt att undersöka och hur delaktighet kan tänkas 

komma till uttryck i olika slags möten mellan ungdomar och vårdpersonal. Det är 

således fenomenet delaktighet jag är intresserad av, men för att kunna få syn på 

fenomenet i det empiriska materialet så behöver jag klargöra vad jag menar med 

delaktighet. Vad är delaktighet eller vad kan delaktighet vara? Vilka olika 

innebörder kan delaktighet ha i den situation jag undersöker? Hur kan 

delaktighet komma till uttryck i möten av olika slag? Vilken betydelse kan 

personalens förhållningssätt i mötet med ungdomarna ha för deras erfarenhet av 

delaktighet? 

Jag inleder detta kapitel med att reflektera kring vårdens möten. Som hjälp vid 

denna reflektion kommer jag att använda Hans Georg Gadamers (2003) texter 

om vårdens möten, särskilt i förhållande till den psykiatriska praktikens innehåll 

och villkor. Jag kommer därefter att utifrån pedagogisk teori diskutera de olika 

möjligheter som ett möte innehåller. Utgångspunkten i detta avsnitt är tankar 

kring pedagogiska möten och de möjligheter för delaktighet som sådana 

innehåller, men jag menar att resonemangen kan vara tillämpliga också i andra 

situationer. Även möten i vården kan förstås utifrån denna teoretiska 

utgångspunkt, då de delar många karakteristika med pedagogiska möten, inte 

minst när det gäller asymmetriska förhållanden mellan parterna. I båda fallen 

handlar det också om påverkansprocesser som kan beskrivas utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. 
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Hur ett möte utvecklas i förhållande till det förhållningssätt som vägleder 

pedagogen kommer att diskuteras med hjälp av Lars Løvlies (1999) distinktion 

mellan punktuella egenskaper och relationella fenomen. Som huvudsaklig ut-

gångspunkt i det följande har jag valt Moira von Wrights (2000) utveckling av 

vad ett relationellt perspektiv på det pedagogiska mötet kan innebära med 

utgångspunkt från George Herbert Meads teorier om intersubjektivitet. Med von 

Wrights analys som hjälp kommer jag att resonera om förutsättningar för möten 

som grund för erfarenheter av delaktighet. 

Delaktighet är i min förståelse knutet till möten mellan människor och på den 

grunden beroende av hur dessa möten utvecklas och med vilket förhållningssätt 

mötet med den andre sker. Av denna anledning behöver jag närma mig frågan om 

olika slags möten mellan människor och vilka kännetecken dessa olika möten kan 

beskrivas med. Jag kommer i denna fråga att luta mig mot Martin Bubers 

distinktion mellan det sociala och det mellanmänskliga och hans beskrivning av 

kännetecken för ett mellanmänskligt möte.12 Jag kommer senare att använda 

Bubers texter för att utveckla den innebörd av mellanmänskliga möten som jag 

sedan har med mig i tolkningen av mitt empiriska material. 

Vårdens möten 

Vad kan jag då föreställa mig kännetecknar ett möte i sjukvården? Jag utgår från 

att möten i vården har två parter med olika utgångspunkter. Den ena parten, 

patienten, har sin upplevelse och sin förståelse av sin sjukdom eller sitt problem, 

medan den andra parten, vårdpersonalen, har sitt professionella kunnande som 

utgångspunkt för att försöka förstå patientens problem och vad som skulle kunna 

vara till hjälp i den aktuella situationen. 

Den vårdsituation som jag undersöker berör ungdomar som vårdas på barn- 

och ungdomspsykiatrisk avdelning, med eller mot sin vilja. Denna situation ser 

jag som mycket speciell för de ungdomar som aktivt motsätter sig denna vård. En 

viktig fråga i detta sammanhang är om möten även i en sådan vårdsituation kan 

ge dessa ungdomar erfarenheter av delaktighet trots tvingande omständigheter? 

En patient kan uppleva sig tämligen utlämnad i en situation med sjukdom eller 

problem. Patienten är per definition i en beroendesituation i förhållande till de 
                                            
12 De texter av Buber jag kommer att använda är: Jag och Du (1923/2001), Dialogens väsen 

(1932/1993), Människans väsen (1942/2005), Distans och relation (1951/1997), Om Uppfostran 

(1953/1993), Det mellanmänskliga (1954/2000), Logos (1962/1995). 
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professionella yrkesutövarna i sjukvården. Det betyder att situationen redan från 

början är asymmetrisk såtillvida att personalen oftast har ett kunskapsmässigt 

försprång och tillgång till de åtgärder som patienten kan behöva. 

Nu är det dock inte bara på det sättet som mötet kan beskrivas asymmetriskt, 

utan patienten har ett kunskapsmässigt försprång när det gäller sina erfarenheter 

av sjukdom eller problem. Det är endast patienten själv som har sjukdomen som 

levd erfarenhet vilket gör situationen asymmetrisk också på detta sätt. Det är 

genom patientens berättelse om symtom eller problem som det medicinska mötet 

startar. 

I essäsamlingen Den gåtfulla hälsan diskuterar Gadamer (2003) vikten av att 

vårdpersonalen13 förmår att tillämpa den medicinska faktakunskapen i relation 

till den enskilda patientens specifika problem och särskilt att detta kommer till 

uttryck i mötet mellan personal och patient. 

Gadamer betonar att objektet för vårdpersonalens arbete inte bara är en 

människa som biologisk varelse utan också personen med sin levda erfarenhet. 

Att förstå och hjälpa en sjuk människa innefattar därmed alltid ett möte med 

denna människas värld där sjukdomen upplevs och där sjukdomens mening 

formas. Fredrik Svenaeus (2003b, s. 20), som intresserat sig för det medicinska 

mötets fenomenologi och hermeneutik i Gadamers anda, använder begreppet 

mening i bemärkelsen patientens förståelse av sin sjukdom eller sitt problem och 

den betydelse sjukdomsupplevelsen har i patientens liv. Svenaeus påpekar att det 

däremot inte skall förstås som något högre syfte eller att det har med orsaker att 

göra. Att beakta att en sjukdom förutom sitt biologiska förlopp också bär en 

betydelse för den enskilda sjuka människan medför också att möjligheten att 

förstå en annan människa som är sjuk inte bara handlar om biologi, ”utan också 

att närma sig ett komplex av känslor och tankar som bottnar i en unik identitet 

och personlighet” (Svenaeus 2003b, s. 89). Det medicinska mötet får därmed en 

tolkande karaktär där vårdpersonalen har att i mötet försöka förstå den sjuka 

människans upplevelse, inte som ersättning för det biologiska perspektivet, men 

som ett nödvändigt annat perspektiv. 

Svenaeus utvecklar detta synsätt i en efterskriftskommentar till Gadamers bok 

på följande sätt: 

 
                                            
13 Gadamer tar sin utgångspunkt i relationen mellan läkaren och patienten, men det finns inget 

som talar för att denna relation inte skulle kunna utvidgas till möten mellan vårdpersonal och 

patienter generellt. 
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Uppdraget är att hjälpa en annan människa till återfunnen hälsa, och i 

det uppdraget räcker det inte att utforska och korrigera biologiska 

orsakssammanhang, man måste även lyssna och tolka. Patienter är 

visserligen inte texter, men de är talande, tänkande, kännande individer 

som är inbäddade i mellanmänskliga sammanhang. Om man skall 

kunna hjälpa dem gäller det att ta fasta på dessa hermeneutiska 

grundvillkor. Det gäller att inte låta den naturvetenskapliga, diagnos-

baserade blicken skymma bort samtalets möjligheter i den kliniska 

praktiken (Svenaeus 2003a, s. 202-203). 

 

Utifrån detta synsätt på vårdens möten blir mötets dialogiska form centralt, där 

språket är den viktigaste, om än inte den enda, bryggan mellan de båda 

perspektiven; patientens och vårdpersonalens. Det är genom språket och 

kommunikationen som möjligheten till förståelse finns. Gadamer menar att 

medicinens essens återfinns just i dialogen mellan läkare och patient. 

I sin bok Sanning och metod (1960/1997) formar Gadamer en allmän 

förståelselära som teori för hur mänsklig förståelse av meningsbärande fenomen 

överhuvudtaget kan ske. Han tänker sig att all mänsklig förståelse sker i form av 

möten mellan olika förståelsehorisonter. En av dessa horisonter tillhör läsaren, 

d.v.s. den som försöker förstå något, medan den andra tillhör det som ska förstås, 

en text eller artefakt eller en annan människa. Överfört på det medicinska mötet 

menar Svenaeus (2003b, s. 101) att vårdens hermeneutik kan sägas bestå av en 

tolkande dialog mellan vårdpersonal och patient. Patienten är den som lever med 

sjukdomen och upplever den i sitt liv, medan personalen har ett allmänt 

kunnande om sjukdomar som de utgår från i sina försök att hjälpa patienten. 

Med ett sådant dialogiskt synsätt blir vårdens möte en situation där två 

människor med olika perspektiv och kunskaper gemensamt försöker finna en 

tolkning av det problem som patienten upplever i sitt liv. Detta kan uttryckas i 

termer av sjukdomens mening, som enligt detta synsätt har två olika perspektiv; 

patientens upplevelse av ett problem som denna tolkar på sitt sätt utifrån sin 

livssituation och vårdpersonalens tolkning av patientens berättelse utifrån 

medicinsk kunskap. I mötet mellan dessa båda perspektiv kan en ny förståelse av 

situationen formas som grund för vidare handlande. 

Med detta synsätt blir patienten en person, ett subjekt och inte bara en diagnos 

eller ett objekt (Svenaeus 2003b, s. 84). Det blir då väsentligt vilken plats 

människans egenvärde tillmäts i sjukvården i relation till mätbara data. Det 
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handlar då inte om att addera samtalsmetodik eller etik till en naturvetenskaplig 

grundsyn utan snarare att medicinen i sin helhet förstås som en tolkande praktik. 

En sådan syn på sjukvården innebär att hur mötet mellan personalen och 

patienten gestaltar sig är av avgörande betydelse för patientens erfarenhet av 

mötet. Denna erfarenhet blir, med detta synsätt på mötets betydelse, beroende av 

hur patient och personal lyckas skapa en gemensam förståelse i skärningspunkten 

mellan patientens egen levda erfarenhet och personalens professionella kunnande. 

Gadamer (2003, s. 26) beskriver sjukvården som en kombination av natur-

vetenskapligt baserad medicin och läkekonst. Svenaeus (2003a, s. 210) påminner 

om att Gadamer inte på något sätt vill frånta medicinen dess naturvetenskapliga 

innehåll, men han insisterar på att sjukvården är mycket mer och till sin natur en 

tolkande praktik som har med människors levda erfarenhet att göra. 

Den psykiatriska vården intar dessutom, enligt Gadamer, en särställning i 

sjukvården genom sitt särskilda fokus på djupt mänskliga problem. 

 

Om läkaren i allmänhet endast med tvekan låter sig klassificeras som 

naturvetenskapsman, så gäller detta i än högre grad för psykiatrikern. 

Hans vetenskap och praktik befinner sig i varje ögonblick på en tunn 

gränslinje mellan å ena sidan naturvetenskapens kunskapsområden, 

med dess rationella penetrering av naturens skeenden, och å andra 

sidan de själsliga och andliga gåtor han ser sig konfronterad med. Ty 

människan är inte bara en naturvarelse, utan också på ett hemlighets-

fullt sätt främmande inför sig själv och andra, som person, som med-

människa, i sin familj och sitt yrke, där hon är utsatt för oräkneliga 

och omätbara verkningar och inflytanden, påfrestningar och problem. 

Hela tiden spelar det oförutsägbara in (Gadamer 2003, s. 65). 

 

I psykiatrin tycks det således, med Gadamers resonemang, finnas ett särskilt 

påtagligt uppdrag när det gäller att balansera mellan naturvetenskapens rationella 

kunskapsområde och människans själsliga och existentiella situation, där det 

oförutsägbara har en stor roll. Det är i denna balans som mötet mellan patienten 

och personalen i den psykiatriska vården äger rum. 

I den psykiatriska delen av sjukvården får därför mötet en särskild betydelse, 

både som grund för behandling i olika psykoterapeutiska former men också som 

grund för all annan behandling, exempelvis med läkemedel (Ottosson 1999, s. 

82). Mötet beskrivs därför som grunden för alla andra insatser i vården. 
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Sammanfattningsvis har jag med detta resonemang om sjukvårdens praktik 

velat belysa vikten av mötet mellan patient och personal, inte minst sett i termer 

av hur mötet ger möjligheter till delaktighet och meningsskapande. I psykiatrin, 

där samtalet beskrivs vara grunden för all behandling, blir därmed mötet av 

särskild vikt. Det innebär att personalen inom den barn- och 

ungdomspsykiatriska slutenvården står inför viktiga val mellan olika 

handlingsalternativ. Det kan förstås vara val av medicinsk art men också val av 

förhållningssätt i mötet med ungdomarna. Detta val kan därmed sägas uttrycka 

en etisk dimension med stor betydelse för ungdomarnas erfarenheter av 

delaktighet i mötet. 

Efter denna inledande beskrivning av hur jag, med stöd av Gadamer, ser på 

mötets betydelse i den psykiatriska praktiken, ska jag nu övergå till att utveckla 

resonemanget om mötets olika möjligheter och betydelsen av personalens 

förhållningssätt i mötet. 

Mötets möjl igheter 

Pedagogisk teori som betonar det pedagogiska mötets möjligheter återfinns bland 

annat i den filosofiska pragmatismen.14 I denna del av pedagogiken, som 

fokuserar på mänskliga relationer, diskuteras möten såväl i klassrummet som i 

andra miljöer där människor har att förhålla sig till varandra, vilket gör att dessa 

pedagogiska tankegångar, som jag tidigare framhållit, också kan vara tillämpliga 

i vård- och behandlingssammanhang. När jag i det följande skriver ”läraren” eller 

”eleven” så betyder detta således att resonemanget inte är begränsat till skolans 

värld. De texter jag hänvisar till handlar förvisso primärt om möten i 

utbildningssammanhang, men jag menar att dessa kan vara tillämpliga också på 

vårdens möten. 

Centralt inom pragmatismen är frågan om möjliga konsekvenser av olika 

handlingsalternativ. Det betyder att ett möte kan bli på många olika sätt, men 

ändå inte hur som helst, därför att vi själva är delaktiga i skapandet av framtiden 

(von Wright 2000, s. 47). Hur det blir bestäms på ett avgörande sätt av det 

perspektiv med vilket läraren möter situationen och eleven, eller snarare hur 
                                            
14 Jag syftar då främst på den gren av pragmatismen som John Dewey och George Herbert Mead 

representerar och som rör sig i gränslandet mellan pedagogik, filosofi och socialpsykologi. En av 

pragmatismens huvudfrågor är frågan om olika möjliga konsekvenser av olika handlingar i en 

konkret verklighet. 
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läraren och eleven ser på varandra och det som sker i rummet. Detta kan också 

uttryckas som att det är vad vi väljer att uppmärksamma i ett möte som avgör 

hur detta kommer att gestalta sig. Det är vad som sker mellan människor i ett 

möte som avgör mötets innehåll och konsekvenser. 

Så vad innebär då olika perspektiv i ett möte? Løvlie har i en textanalys av den 

norska läroplanen lyft fram distinktionen mellan punktuella egenskaper och 

relationella fenomen. Han uttrycker det på följande sätt: ”Jag föredrar här att 

tala om fenomen i stället för egenskap eftersom det relationella dyker upp i 

tvåsidiga beskrivningar.” (Løvlie 1999, s. 256). I det punktuella fokuseras det 

enskilda, till exempel enskilda elevers förmågor och egenskaper. Det handlar då 

om egenskaper som anses tillhöra en enskild person och som därmed ses som 

individuella och tidsbestämda. Exempel på sådana punktuella egenskaper kan 

vara engagemang eller entusiasm, det vill säga egenskaper som på något sätt 

karakteriserar en person till skillnad från andra. Relationella fenomen har (minst) 

tvåsidiga beskrivningar, exempelvis förtrolighet eller medkänsla. Man kan inte 

vara förtrolig med sig själv och medkänsla förutsätter en relation med någon 

annan människa. Relationella fenomen förutsätter andra människor. 

Den pedagogiska konsekvensen av ett möte blir, enligt Løvlie, olika beroende 

av vilket perspektiv som detta möte utgår från. I ett möte som utgår från det 

punktuella fokuseras på det individuella och åtskilda, varvid den pedagogiska 

uppgiften blir att ”mönstra en rad åtgärder för att bringa det åtskilda samman” 

(Løvlie 1999, s. 257). Disciplin och olika pedagogiska tekniker blir då viktiga 

medel. I ett möte som, å andra sidan, utgår från det relationella fokuseras på det 

gemensamma och det ”som hører til det å være menneske rett og slett” (Løvlie 

1990, s. 42). 

För att utveckla frågan om olika tänkbara förhållningssätt i ett möte kommer 

jag att redogöra för von Wrights (2000) diskussion om vad ett punktuellt 

respektive ett relationellt perspektiv på det pedagogiska mötet kan innebära. Jag 

gör det, som jag tidigare påpekat, utifrån tanken att denna distinktion inte är 

begränsad till relationen lärare-elev utan att den har allmän giltighet i mänskliga 

möten, inte minst i andra asymmetriska relationer som till exempel inom 

sjukvården. 

Ett relationellt perspektiv på det pedagogiska mötet innebär, enligt det nyss 

förda resonemanget, en annan ingång till mötet med eleven än det punktuella 

perspektivet eftersom det relationella perspektivet tar själva relationen som 

utgångspunkt. Enligt von Wright är denna perspektivskillnad avgörande när det 
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gäller förutsättningarna för ”genuina”15 pedagogiska möten, d.v.s. förutsätt-

ningarna för att relationen mellan dem som ingår i kommunikationen ska kunna 

bli ett möte där båda ”ser varandra”, ett möte som utmärks av ömsesidigt er-

kännande.16 

De i mötet ingående deltagarna har därmed möjlighet att skapa ett 

samförstånd, inte nödvändigtvis enighet i sak, men i betydelsen gemensam er-

farenhet. En sådan gemensam erfarenhet förutsätter inte enighet, snarare en 

öppenhet i betydelsen mångfald eller särskildhet. En sådan mångfald skapar 

möjligheter till perspektivtagande och en pendling mellan det egna och den andres 

perspektiv. Mötet blir därmed en situation där jag kan få syn på mig själv genom 

att låna den andres ögon, genom ett perspektivbyte som är möjligt endast om 

mötet med den andre ses som en öppen process med en osäkerhet inblandad. von 

Wright formulerar det som att ”människor konstituerar ett själv, en identitet eller 

personlighet, som är sammanhängande, men samtidigt öppen och föränderlig och 

beroende av sociala interaktionsstrukturer” (von Wright 2000, s. 137). I detta 

synsätt är existensen av andra subjekt förutsättningen för det enskilda subjektets 

existens och utveckling. Det relationella ska dock inte ses som en motsats till det 

punktuella, men det är en annan infallsvinkel med en annan ”grammatik” (von 

Wright 2000, s. 34). 

Vad har då detta resonemang för relevans för mitt arbete? Jag tänker mig för 

det första att det fördjupar min förståelse av olika möjliga innebörder av 

delaktighet. Om den vårdsituation jag undersöker är förknippad med tvång, så 

kan det förefalla paradoxalt att tänka i termer av delaktighet i relation till 

meningsskapande och gemensam erfarenhet. Betydelsen av en öppenhet i mötet 

kan då vara ett sätt att tänka som möjliggör ett överskridande av denna paradox. 

Delaktighet kan då uppnås utan att enighet i sak föreligger. Det kan till och med 

vara så att just erkännande av olika parters perspektiv i mötet är en förutsättning 

för att något gemensamt nytt ska kunna uppstå i mötet. För det andra hjälper 

resonemanget till att se möten och relationer som en gemensam väv, där nya 

gemensamma erfarenheter formas i dialog. Det är denna gemensamma väv som 

                                            
15 von Wright använder begreppet ”genuina möten”, med vilket jag förstår ett relationellt möte 

där intersubjektiviteten kommer till uttryck genom deltagarnas handlingar i mötet och genom ett 

erkännande av den andre (von Wright 2000, s. 203). 
16 Erkännande kan ha olika betydelser beroende på sammanhang och teoretisk utgångspunkt. 

Med erkännande avser jag i detta sammanhang den ömsesidiga respekten av såväl vars och ens 

särskildhet som alla personers likhet (Honneth 2003, s. 93). 
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kan skapa förutsättningar för delaktighet i relation till mening. Detta synsätt tar 

jag med mig till tolkningen av intervjuerna; inte så att jag tror att det är möjligt 

att använda teorierna som konkreta tolkningskategorier, men däremot som en 

viktig teoretisk utgångspunkt för mig i min tolkning av materialet.17 

Sammanfattningsvis är min teoretiska utgångspunkt i avhandlingen att möten 

mellan människor innehåller olika möjligheter vad gäller innehåll och konse-

kvenser. Ett möte kan bli på många olika sätt, men ändå inte hur som helst. Av 

avgörande betydelse för hur det blir är det perspektiv med vilket människor 

möter varandra. Om utgångspunkten först och främst är egenskaper hos den 

enskilde som är av punktuellt slag, så riskerar mötet att främst utvecklas till ett 

sökande efter egenskaper, problem eller vad den andre är eller borde vara. Med 

en relationell blick blir det konkreta mellanmänskliga mötet istället präglat av 

öppna möjligheter till att något nytt formas. Eller som von Wright formulerar 

det: ”Det punktuella perspektivet identifierar brister och formulerar 

utvecklingsmöjligheter. Det relationella perspektivet kan upprätthålla den undran 

som gör det möjligt att överskrida de givna omständigheterna” (von Wright 

2000, s. 19). 

Delaktighet i et t  relationell t  perspektiv 

Vad betyder då delaktighet sett i ett relationellt perspektiv? Jag utgår då från att 

delaktighet är starkt förknippat med kommunikation, relationer och möten 

mellan människor. Jag har, som jag nämnt tidigare, för avsikt att studera frågan 

om delaktighet dels utifrån vad ungdomarna berättar om sina erfarenheter av 

delaktighet i vården, dels utifrån de ambitioner vad avser delaktighet och möten 

som formuleras i vårdens regelverk och yrkesetiska riktlinjer. Det finns därför 

anledning att jag inför analysen av dessa empiriska undersökningar något 

uppehåller mig vid frågan om möjliga innebörder av delaktighet. Jag har tidigare 

nämnt att delaktighet förekommer i juridiska sammanhang. I hälso- och 

sjukvårdens sammanhang hänger frågan om delaktighet också nära samman med 

synen på patientens ställning i vården. Jag återkommer till dessa innebörder av 

delaktighet i samband med den empiriska studien av dokumenten. Jag vill 

emellertid också fördjupa diskussionen kring delaktighet sett i ett relationellt 

                                            
17 I kapitel 3 som handlar om avhandlingens arbetssätt och metod utvecklar jag närmare på vilket 

sätt den teoretiska utgångspunkten används i tolkningen av det empiriska materialet. 



 40 

perspektiv och vad delaktighet kan innebära i relation till erfarenheter som har 

med meningsskapande och mänskliga möten att göra. 

Frågan om delaktighet undersöks också i den pragmatiska forsknings-

traditionen inom pedagogiken, som jag här vill ta hjälp av för att fördjupa min 

förförståelse. I pedagogiska sammanhang studeras frågor om unga människors 

reella möjlighet till inflytande och delaktighet i utbildningssituationer. von Wright 

uttrycker detta som att ”en social och moralisk undervisning förutsätter emeller-

tid att eleverna är förbundna med och delaktiga i undervisningens innehåll, 

socialt och emotionellt” (von Wright 2002, s. 72). Min utgångspunkt är att mot-

svarande skulle kunna sägas om vården, det vill säga att en god vård18 förutsätter 

att patienterna är delaktiga i vårdens innehåll och utformning. Grunden för detta 

menar jag ligger i betydelsen av att patienten ser meningen i det som sker i vården 

och blir medräknad som en aktiv deltagare i planeringen av mål och innehåll för 

vården. 

Vad betyder då delaktighet i denna innebörd och till skillnad från vad? I ett 

relationellt perspektiv blir delaktighet ett intersubjektivt fenomen som har med 

möjligheten till meningsskapande utifrån en gemensam erfarenhet att göra. Det 

blir i detta perspektiv inte tillräckligt att med delaktighet avse enbart närvaro eller 

aktivitet utan det handlar om ett mer omfattande komplext engagemang i frågor 

som rör den egna livssituationen (von Wright 2006, s 160). 

Med ett sådant resonemang som grund blir delaktighet inte enbart en 

rättighets- eller inflytandefråga utan det kan också förstås i relation till 

meningsskapande tillsammans med andra människor i reflexiva processer. 

Delaktighet i denna innebörd skapas inte med automatik genom ett relationellt 

perspektiv, men ett sådant perspektiv kan vara en nödvändig, om än inte 

tillräcklig, förutsättning eftersom det synliggör ömsesidigheten. Delaktighet i 

denna innebörd uppstår inte i en inåtvänd, mental process hos den slutna 

människan, utan som en konsekvens av en intersubjektiv erfarenhet (von Wright 

2006, s. 164). 

Ett kännetecken för det relationella är, som Løvlie (1999) uttrycker det, att det 

innefattar en dubbelsidighet. Jag menar att delaktighet i denna innebörd kan 

beskrivas som ett relationellt fenomen därigenom att det förutsätter åtminstone 

två konkreta människor som skapar något tillsammans i det obestämda 

                                            
18 ”God vård” är ett begrepp som återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen 2 a §, och som där 

används som den ribba för vårdens kvalitet som lagen ställer upp. 
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mellanrum som finns mellan dem. Det är detta mellanrum som är mötesplatsen 

där delaktighet i denna innebörd kan skapas. Detta mellanrum kan aldrig tas i 

besittning av någon utan existerar endast så länge som det delas av flera 

(Tornberg 2000). 

Innan jag går vidare till frågan om olika möten vill jag sammanfatta vad min 

teoretiska utgångspunkt har att säga angående frågan om delaktighet i relation 

till meningsskapande. En viktig utgångspunkt är att delaktighet i denna innebörd 

inte är en upplevelse som kan formas inom oss själva. I stället är det en erfarenhet 

som konstrueras och kommuniceras i ett möte mellan konkreta människor, det 

vill säga att det är knutet till sociala handlingar mellan människor och inte något 

som sker i en inre värld utanför det konkreta. Konsekvensen av detta resonemang 

blir också att det i relationen finns en möjlighet för kreativa, obestämda möten 

där utgången inte är given på förhand. Framtiden formas tillsammans och i detta 

finns potentialen för delaktighet i relation till meningsskapande. 

I min undersökning vill jag ta med mig också denna förståelse av delaktighet 

till undersökningen av ungdomarnas erfarenheter. Insikten om att alla sociala 

situationer är av betydelse innebär att även vårdsituationer är betydelsefulla i en 

utsträckning som omfattar mer än bara den specifika situationen. Genom 

erfarenheter av delaktighet i denna innebörd kan sådana erfarenheter ha betydelse 

för ungdomarnas liv som sträcker sig utanför själva den konkreta mötes-

situationen. 

Efter att ha diskuterat mötets betydelse som grund för erfarenheter av 

delaktighet, ska jag nu övergå till att diskutera vad som kännetecknar ett 

mellanmänskligt möte i vården. Ett möte där människor förstås i ett relationellt 

perspektiv och inte enbart som avgränsade enskilda människor med en diagnos 

eller sjukdom. 

Sociala och mellanmänskliga möten 

Det relationella perspektivets betydelse i pedagogiska möten pekar fram mot den 

sociala handlingens betydelse för människors möjlighet till mellanmänskliga 

möten i såväl skola som vård. Men vad är då ett mellanmänskligt möte? För att 

utveckla denna fråga vill jag utifrån Martin Bubers texter diskutera det 

mellanmänskliga, vad som är specifikt för möten präglade av det 

mellanmänskliga i förhållande till det sociala, samt vilka kännetecken ett 

mellanmänskligt möte kan sägas ha. För att förstå innebörden av det 
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mellanmänskliga finner jag det dock nödvändigt att först redogöra något för 

Bubers grundläggande människosyn.19 

 Bubers uppfattning om människan, vilket brukar betecknas som den 

dialogiska principen, är väsentlig som utgångspunkt för förståelsen av hans 

tänkande (Israel 1992, s. 74). Denna princip, som Buber utformade första gången 

i boken Jag och Du (1923/2001), kom att bli central för hela hans författarskap 

(Sällström 2000, s. 12). I boken Människans väsen (1942/2005) tar Buber sin 

utgångspunkt i Kants fyra frågor för filosofin; 1. Vad kan jag veta?, 2. Vad bör 

jag göra?, 3. Vad vågar jag hoppas? och 4. Vad är en människa? Buber 

kommenterar dessa frågor på följande sätt: ”Den första frågan besvaras av 

metafysiken, den andra av moralen, den tredje av religionen och den sista av 

antropologin” (Buber 1942/2005, s. 15). Buber menar vidare att de tre första 

frågorna egentligen pekar mot den fjärde, som därmed får en särställning bland 

dessa frågor. Buber menar således att frågan om vad en människa är bildar 

utgångspunkt för alla andra filosofiska resonemang. 

I Bubers antropologiska grundsyn handlar den dialogiska principen om att 

bestämma människan i relationella termer. Den innebär att människans jag, enligt 

Buber, formas i relation till andra människor och inte för sig själv. Redan i 

inledningen till Jag och Du20 säger Buber att ”Det finns inte något Jag för sig, 

utan endast Jaget i grundordet Jag-Du och Jaget i grundordet Jag-Det” (Buber 

1923/2001, s. 8). Han beskriver grundorden just som ordpar vilka är oskilj-

aktiga. Redan när Du eller Det uttalas så följer ett Jag som är olika beroende på 

om det ingår i grundordet Jag-Du eller i grundordet Jag-Det. Vidare säger Buber 

när det gäller människans tillblivelse att ”Jag blir till i förhållande till Duet; i det 

jag blir till som Jag säger jag Du.21 Allt verkligt liv är möte.” (Buber 1923/2001, 

s. 18). 

Israel (1992, s. 132) påminner oss om att denna grundsyn för Buber inte har 

någon psykologisk innebörd utan att den är en ontologisk bestämning av vad det 
                                            
19 Min läsning av Bubers originaltexter har skett med stöd av Joachim Israels presentation av 

Bubers grundläggande tankar i boken Martin Buber – Dialogfilosof och sionist (1992). 
20 Buber skriver, särskilt i boken Jag och Du, med ett poetiskt språk, som kan uppfattas som vagt 

och undflyende. Han argumenterar inte på ett analytiskt vis, utan tecknar snarare ett 

förhållningssätt till frågan om människan och världen som talar till människan på ett ”globalt” 

vis. Det skulle kunna uttryckas som att Buber med sitt verk vill illustrera den dialogiska principen 

i skrift (Israel 1992). 
21 Det är det ”Jag” som ingår i ordparet ”Jag-Du” som Buber här åsyftar. Detta ”Jag” kan bara 

bli till i relation till en annan människa. 



 

 43 

är att vara människa och hur vi blir till som människor i kommunikativa 

relationer med andra människor. 

Buber anger därmed relationen med andra människor som utgångspunkt för 

människans tillblivelse och utveckling (Aspelin 2005, s. 44). Buber uttrycker detta 

på följande sätt: ”I begynnelsen är relationen; som det mänskligas kategori, som 

beredskap, mötande form, själslig urform; relationens a priori; det medfödda 

Duet” (Buber 1923/2001, s. 39). 

Jag uppfattar detta uttryck som centralt i Bubers tänkande. Människan blir till 

i relation med andra människor och inte i enrum med sig själv. Annorlunda 

uttryckt; det finns inget avskilt subjekt varifrån människan möter sin omvärld, 

utan människan formas och utvecklas genom relation med andra människor. 

”Människan blir genom Duet till ett Jag” (Buber 1923/2001, s. 40). På detta sätt 

blir det som sker mellan människor av avgörande betydelse för människans 

utveckling. 

Vad är det då som sker mellan människor? För Buber är det framförallt 

språket som bär det intersubjektiva. Det är språket som ger oss kunskap om och 

tillgång till världen (Buber 1962/1995, s. 26). Språket blir på detta sätt en 

förutsättning för att vi, med hjälp av varandra, ska kunna utveckla ett Jag. Det 

kan också beskrivas som att den egentliga innebörden i ett samtal inte finns inom 

endera parten, ej heller i båda parter tagna tillsammans, utan i det som är 

verklighet mellan dem (Buber 1954/2000, s. 26). 

Denna syn på människan får konsekvenser för mitt fortsatta resonemang om 

mötets möjligheter. Med en dialogisk grundsyn blir det faktum att vi finns 

tillsammans med andra människor i världen inte något sekundärt som subjektet 

vänder sig till, utan detta utgör istället själva utgångspunkten för subjektets 

tillblivelse och ständigt pågående utveckling. Det betyder också att vi, just i 

relationen med andra människor, konstituerar den gemensamma värld där vi 

möts och i vilken dialogen sker. Givet detta grundantagande så blir det viktigt att 

försöka fånga det som ligger i Bubers relationella uppfattning om människan, inte 

minst för att precisera min egen förståelse av detta synsätt på ett sådant sätt att 

det kan bidra till analysen av ungdomarnas berättelser. 

Jag-Det och Jag-Du 

Buber utgår i boken Jag-Du, som jag redan nämnt, från två ordpar som beskriver 

väsensskilda former av mänskliga relationer; Jag-Det och Jag-Du. Boken inleds 
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med följande konstaterande: ”Världen är tvåfaldig för människan alltefter hennes 

tvåfaldiga hållning. Människans hållning är tvåfaldig alltefter tvåfalden i de 

grundord hon kan uttala. Grundorden är inte enstaka ord utan ord-par” (Buber 

1923/2001, s. 7). Ett annat sätt att formulera detta på är att Jag-Det-relationen är 

en relation mellan subjekt och objekt medan Jag-Du-relationen är en relation 

mellan subjekt och subjekt. 

Nu är detta inte ett sätt att beskriva hur mänskliga relationer kan se ut, utan 

Buber menar att dessa grundord är åstadkommande, det vill säga vi åstad-

kommer världen genom det sätt varmed vi förhåller oss till varandra som 

människor. 

Bubers tanke om att vi åstadkommer, eller instiftar, världen genom vårt sätt att 

relatera till andra människor uppfattar jag som centralt i hans resonemang. Jag 

tolkar detta som att han ser människan som en aktiv medskapare i den 

gemensamma världen, framför allt med hjälp av språket. Detta betyder att själva 

utsägandet av Jag-Du eller Jag-Det åstadkommer något som inte finns i förväg 

men som skapas av språket. Det som åstadkoms är en relation mellan människor. 

Att se en annan människa som objekt, vilket är grunden i Jag-Det-relationen, 

är enligt Buber det vanligast förekommande i mänskligt liv. Denna relation är 

grundad i ett Jag som avskiljer sig från den ursprungliga relationen, vilket Buber 

menar att Jag-Du är. 

Det bör påpekas att Buber inte dömer Jag-Det-relationen som moraliskt 

förkastlig eller oönskad i sig; ”Grundordet Jag-Det är inte av ondo alldeles som 

materien inte är av ondo. Det är av ondo, liksom materien, när den gör anspråk 

på att representera det som är” (Buber 1923/2001, s. 62). Buber menar att en Jag-

Det-relation är både ändamålsenlig och försvarbar i många situationer, men att 

människan blir förkrympt och inte kan leva fullt ut som människa om denna 

hållning blir den enda förekommande. Tvärtom varnar Buber för att en alltför 

uttalad betoning av Jag-Du-relationen kan ”förtära” människan (Buber 

1923/2001, s. 48) och att man kan behöva retirera till en objektifierande relation 

emellanåt. En människa behöver i många situationer leva i en Jag-Det-värld som 

präglas av ordning, förutsägbarhet och struktur. 

Det är också viktigt att komma ihåg att Buber inte heller menar att det finns 

två slags människor där den ena präglas av Jag-Du-relationer och den andra av 

Jag-Det-relationer. Snarare beskriver Buber det som att detta är två poler i 

mänskligt liv som alla människor pendlar mellan, om än i varierande utsträckning 

(Buber 1923/2001, s. 87). 
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När Buber beskriver Jag-Du-relationen så gör han det i termer av negationer, 

där denna ställs mot Jag-Det-relationen. En viktig skillnad är att i en Jag-Du-

relation så är den andra människan ”inte ett ting bland andra ting och består ej 

av ting. Då är hon inte Han eller Hon, begränsad av andra Han och Hon, en 

punkt intecknad i rummets och tidens världsnät; och inte en beskaffenhet, möjlig 

att lära känna och beskriva, ett löst knippe av namngivna egenskaper” (Buber 

1923/2001, s. 14). Buber gör jämförelsen med att en melodi inte är sammansatt 

av toner, att versen inte är sammansatt av ord eller att bildstoden inte är 

sammansatt av linjer. På samma sätt menar Buber att då vi börjar beskriva 

enskildheter hos en människa (egenskaper eller karakteristika) så ”är hon inte 

längre Du” (Buber 1923/2001, s. 14). 

I en pedagogisk tolkning av Buber uttrycker Jonas Aspelin (2005, s. 47) 

distinktionen mellan Jag-Du och Jag-Det som att Jag-Det i huvudsak är något 

tryggt och förutsägbart. Det är utifrån den erfarenheten som vi organiserar 

kunskap om världen, det är där vi formar de distinktioner och symboler vi 

behöver för att kunna kommunicera med varandra. Men dessa erfarenheter 

bygger på distans till världen och andra människor vilket ger ett ytligt liv; med 

Bubers ord att man ”far över tingens yta och lär känna dem” (Buber 1923/2001, 

s. 9). 

Jag-Du-relationen är däremot riskabel, oordnad och därmed öppen och 

oförutsägbar (Aspelin 2005, s. 47) och bär i sig en möjlighet till ett mellan-

mänskligt möte. Buber menar dock att människan måste leva i båda världarna. 

Att endast leva i Du-världen ”skulle förtära en, om det inte vore sörjt för, att den 

raskt och grundligt bleve övervunnen. … utan Det kan människan inte leva. Men 

den som lever endast därmed är icke människa” (Buber 1923/2001, s. 48). 

Olika sätt att varsebli människor 

Buber skiljer mellan tre olika sätt att varsebli en människa. Den första formen för 

varseblivning kallar Buber för betraktande, där en person neutralt och utan 

intentioner tar del av sin omgivning ”i frihet och inväntar otvunget vad som 

månde ske” (Buber 1932/1993, s. 30). I denna form betraktar vi vår omvärld, 

inklusive andra människor, som föremål. Den andra formen för varseblivning 

kallar Buber för iakttagande, där personens uppmärksamhet fokuseras på något 

bestämt i omgivningen. Här är personen betydligt mera fokuserad, men betraktar 

fortfarande andra personer som objekt och träder inte i relation till den andre. 
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”Han liksom genomsöker och upptecknar henne och vinnlägger sig därvid om att 

anteckna så många ’drag’ som möjligt” (Buber 1932/1993, s. 29). Mellan 

betraktaren/iakttagaren och andra människor uppstår dock i båda fallen endast 

en Jag-Det-relation. 

Den tredje formen av varseblivning, som Buber menar är av en annan art, 

kallar han för ”att bli delaktig”,22 vilket förutsätter en varseblivning av den andre 

som subjekt vilket ger en möjlighet att bli delaktig i den andres verklighet. I 

denna möjlighet kan ett Jag-Du-förhållande uppstå där båda delar en verklighet 

utan att uppslukas av varandra. Buber säger till och med att ”där ingen 

delaktighet finns, finns ingen verklighet” (Buber 1923/2001, s. 84). En 

dialogrelation mellan individer är bara ”en ansats” medan en dialogrelation 

mellan personer är en ”fulländad” relation (Buber 1932/1993, s. 65). 

Här ser jag tydliga paralleller mellan Bubers resonemang och den distinktion 

mellan punktuellt och relationellt som Løvlie och von Wright tydliggjort. När 

eleven/patienten betraktas ur ett punktuellt perspektiv, med en fokusering på 

egenskaper eller problem eller symtom, så präglas mötet av ett subjekt-objekt-

förhållande; en Jag-Det-relation. En sådan relation är i sig inte något icke 

önskvärt, men om relationen blir kvar i detta tillstånd så fattas en kvalitet i 

mänskligt liv; att mötas som subjekt till subjekt. Poängen i mitt resonemang är att 

det gör skillnad för vilka möjligheter ett möte innehåller om det sker utifrån en 

Jag-Det-relation (med ett punktuellt perspektiv) eller utifrån en Jag-Du-relation 

(med ett relationellt perspektiv). Buber jämför denna distinktion med den mellan 

människan som avgränsad individ och som person i relation till andra människor 

(Buber 1923/2001, s. 62). 

Det sociala och det mellanmänskliga 

Buber gör en åtskillnad mellan vad han benämner som ”två väsensskilda 

områden i människornas liv” (Buber 1923/2001, s. 7). Med det sociala menar 

Buber det mesta som tilldrar sig människor emellan, medan han med det 

mellanmänskliga avser en ”särkategori”; en dimension i tillvaron som går utöver 

det vanliga mänskliga sociala umgänget (Buber 1954/2000, s. 17). Detta ska dock 

                                            
22 På tyska använder Buber ordet ”innewerden”, som på svenska översatts till ”bli delaktig”. 

Översättaren påpekar dock att detta inte är en alldeles självklar översättning och att andra 

tänkbara varianter skulle kunna vara ”bli medveten” eller ”nå insikt om”. På engelska har det 

översatts till ”become aware”. Aspelin (2005, s. 115) väljer istället begreppet ”skådaren”. 
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inte uppfattas som en dualistisk bestämning av mänskligt samspel, utan Buber är 

noga med att poängtera att det sociala är den vanligast förekommande och i 

många sammanhang mest naturliga formen för mänskliga relationer, men att det 

som formar människan främst härrör ur erfarenheter av mellanmänskliga 

relationer på ett djupare plan. 

Med stöd i Bubers resonemang menar jag att det är genom mellanmänskliga 

möten, mellan subjekt och subjekt, som delaktighet i betydelsen mening kan 

uppstå. Genom ett subjekt-subjekt-möte, eller med Bubers terminologi ett Jag-Du-

möte, kan en gemensam erfarenhet komma till stånd och det är först då 

delaktighet i denna djupare bemärkelse uppstår. På detta sätt knyts frågan om 

delaktighet mycket nära frågan om det mellanmänskliga vilket gör det väsentligt 

att förstå vad som kännetecknar ett mellanmänskligt möte. 

Kännetecken för mellanmänskliga möten 

Buber beskriver vissa nödvändiga element i ett mellanmänskligt möte eller, som 

han också benämner det, ett ”äkta samtal”. Några av dessa ska jag här redogöra 

för, som teoretiska hjälpmedel för min kommande analys av intervjuerna. 

Ett äkta samtal innebär enligt Buber att människor hänvänder sig till varandra 

i fullständig sanning (1954/2000, s. 65). Buber ger oss ingen exakt definition av 

sin användning av sanningsbegreppet, men uttrycker sig i termer av att vända sig 

till den andre med full acceptans för denna som dialogpartner. Det innebär att 

göra den andre fullt och helt levande, ”som just den person han är” (Buber 

1954/2000, s. 65). Jag tolkar detta som ett erkännande av den andre som en 

särskild annan person, som en unik människa i ett unikt möte. 

Det betyder emellertid inte att det behöver finnas en samstämmig uppfattning 

om det samtalet handlar om. Snarare pekar Buber på att ett äkta samtal innebär 

”ett accepterande av det annorlunda hos motparten” (1951/1997, s. 33). Parterna 

behöver alltså inte på något sätt vara överens i sak för att ett samtal ska kunna 

karakteriseras som äkta i Bubers mening. Tvärtom anger Buber att ett äkta 

samtal karakteriseras av att var och en ”bidrar med sig själv” (Buber 1954/2000, 

s. 66), spontant, helhjärtat och utan inskränkningar. Det betyder inte att jag 

måste säga allt vad jag har på hjärtat, men däremot att jag inte får hålla tillbaka 

det ”som vill bli sagt” (Buber 1954/2000, s. 67). Ett annat uttryck för detta är 

oförbehållsamhet, som Buber menar är det andra centrala kännetecknet för ett 

äkta samtal. 
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Ett tredje kännetecken för det äkta samtalet är att det är oförställt eller ”fritt 

från sken” (Buber 1954/2000, s. 68). Jag förstår detta som att Buber menar att de 

samtalande inte förställer sig för att ge ett speciellt intryck av något slag och 

således inte heller är upptagna av funderingar över hur de uppfattas av den andre. 

Dessa tre element, sanning, oförbehållsamhet och frihet från sken, anger Buber 

som kännetecken för det äkta mellanmänskliga mötet som skiljer det från det 

sociala mötet, vilket är det vi människor oftast ägnar oss åt i världen. På analogt 

sätt anger Buber tre hinder för att ett mellanmänskligt möte ska kunna uppstå. 

För det första det ”sken som vill tränga sig emellan” då vi förställer oss för att 

uppnå ett eget bestämt syfte och som därmed raserar äktheten i mötet med just 

denna andre. För det andra ”svårigheten att förnimma den andre som helt och 

fullt närvarande”, vilket sker då den andre blir till en människa i största 

allmänhet, eller kanske till representant för en kategori eller diagnos. För det 

tredje finns risken för att påtvinga den andre något av sitt eget eller sig själv, 

d.v.s. använda den andre i propagandistiska syften (Buber 1954/2000, s. 53). 

Ömsesidighet i mellanmänskliga möten 

Buber beskriver i sina tidiga skrifter att en Jag-Du-relation också karakteriseras 

av ömsesidighet (Buber 1923/2001, s. 13). Han formulerar detta till och med så 

att bådas delaktighet är ett ”ovillkorligt krav” för att en Jag-Du-relation ska 

uppstå (Buber 1954/2000, s. 25), men modifierar det samtidigt genom att säga att 

det måste finnas en ”möjlig ömsesidighet”, vilket jag tolkar som en form av 

potential för en ömsesidighet och att det åtminstone inte finns några principiella 

hinder för att ömsesidighet ska kunna uppstå i relationen. 

På denna punkt har Buber blivit ifrågasatt vilket föranlett honom att förtydliga 

sig i en efterskrift till en senare upplaga av boken Jag-Du. I denna efterskrift 

påpekar han att ömsesidighet inte ska förstås som en delaktighet på exakt lika 

villkor i mötet. Han exemplifierar detta från två situationer; pedagogik och 

psykoterapi. ”Det finns emellertid också några Jag-Du-förhållanden, som på 

grund av sin beskaffenhet inte får utveckla sig till full ömsesidighet, om de vill 

förbli i denna art” (Buber 1923/2001, s. 168). 

När det gäller lärar-elev-relationen pekar Buber på lärarens uppgift att i 

förhållande till eleven söka ”lära känna honom icke blott som en summa av 

egenskaper, strävanden och hämningar; han måste komma underfund med 
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honom som en helhet och bejaka honom i denna hans helhet” (Buber 1923/2001, 

s. 168). 

Relationen mellan läraren och eleven kan emellertid inte vara fullständigt 

ömsesidig. ”Men hur mycket fostraren/läraren än i övrigt må vara förenad med 

sin elev i en förtroendefull ömsesidighet av givande och tagande, så kan om-

fattandet här inte vara ömsesidigt” (Buber 1953/1993, s. 61). Som en 

förutsättning för att ett pedagogiskt möte ska kunna ske menar Buber att läraren 

ständigt måste uppleva mötet inte bara från sin egen utgångspunkt utan också 

från elevens. Om å andra sidan ömsesidighet betyder att eleven också skulle 

uppleva situationen från lärarens utgångspunkt så skulle emellertid ”den särskilda 

uppfostringsrelationen inte kunna äga bestånd … den fulla ömsesidigheten är 

förvägrad den specifikt pedagogiska relationen som sådan” (Buber 1923/2001, s. 

168-169). 

Ett annat exempel på inskränkning av ömsesidigheten ger Buber i relationen 

mellan en psykoterapeut och en patient. Han beskriver där att om terapeuten 

nöjer sig med att analysera den andre ur ett betraktande perspektiv så skulle detta 

i ”bästa fall hjälpa en diffus och strukturfattig själ att i någon mån samla och 

ordna sig” (Buber 1923/2001, s. 169). Att åstadkomma en hjälp i djupare mening 

förutsätter emellertid, enligt Buber, att terapeuten också kan se situationen från 

patientens perspektiv, men däremot inte det motsatta, det vill säga patienten 

förväntas inte inta terapeutens perspektiv. En sådan form av ömsesidighet skulle 

snarare medföra att den ”läkande relationen” skulle upphöra. Buber 

sammanfattar resonemanget med: ”Bota lika väl som uppfostra kan bara den som 

lever i mötet och dock med distans” (Buber 1923/2001, s. 170). 

Delaktighet och möten i  sjukvården 

Jag vill nu sammanfatta min teoretiska utgångspunkt när det gäller relationen 

mellan delaktighet och möten i sjukvården. En av mina forskningsfrågor handlar, 

som framgått av avhandlingens syfte, om ungdomars erfarenheter av delaktighet 

under tvång i barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården, och diskutera dessa i 

relation till förutsättningar för möten i vården. 

Jag har i det första avsnittet försökt visa betydelsen av att den unga ses som en 

person i vårdens möten och inte enbart som en diagnos eller ett objekt. Ett sådant 

synsätt banar väg för att rikta uppmärksamheten mot mötets möjligheter i 

sjukvården. Jag har, med stöd av Gadamer, diskuterat mötets och samtalets 
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särskilda plats i den psykiatriska vården, vilket är den vårdsituation som jag 

kommer att undersöka. 

Utifrån en förståelse av vårdens möte som en dialogisk situation har jag 

försökt visa att de båda parterna i detta möte har olika utgångspunkter; patienten 

med den specifika levda erfarenheten av sin sjukdom eller sitt problem och 

personalen med sin sakkunskap om sjukdomar i allmänhet. Det är i 

skärningspunkten mellan dessa båda perspektiv som mötet i vården sker. 

När det gäller att förstå vad som avgör hur ett möte blir, så har min teoretiska 

utgångspunkt främst varit frågan om olika möjligheter i det pedagogiska mötet. 

Jag har här visat att om personalen går in i mötet med ett relationellt 

förhållningssätt är de sannolikt mer öppna för ett mellanmänskligt möte. Jag har 

därefter, med hjälp av Buber, diskuterat det mellanmänskliga i förhållande till 

min forskningsfråga samt resonerat om innebörden av ett mellanmänskligt möte 

och vilka kännetecken ett sådant möte kan ha. Buber har inte en pedagogisk utan 

snarare en allmän dialogfilosofisk utgångspunkt, men hämtar, för mitt syfte, 

intressanta exempel från såväl pedagogiska möten som möten i psykotera-

peutiska sammanhang. 

Utifrån ett pedagogiskt resonemang om delaktighet har jag, med stöd i von 

Wrights texter, kopplat en möjlig innebörd av delaktighet nära samman med 

möjligheten till meningsskapande. Detta ska då inte förstås som att personal och 

ungdomar behöver vara överens om exempelvis beslutet om vård eller dess 

innehåll. Det faktum att vissa ungdomar vårdas med tvång enligt särskild lag-

stiftning talar i sig emot en sådan förutsättning. Däremot kan meningsskapande 

ske i form av samtal om hur situationen kommit att bli som den är och varför ett 

beslut om tvångsvård fattats samt vilka alternativ för framtiden som kan finnas. 

Det vill säga inte nödvändigtvis enighet i sak men däremot ett möte och ett samtal 

som skapar möjligheter för båda parter att forma en erfarenhet av det inträffade 

som grund för ett meningsskapande. En sådan process förutsätter emellertid att 

ungdomarna bemöts av personalen med en öppenhet för det oväntade. På det 

sättet kan något nytt skapas, som har betydelse för båda parters vidare möten. 

Jag menar på denna grund att delaktighet i en mer omfattande mening är 

något som förutsätter ett mellanmänskligt möte. Delaktighet blir i denna 

förståelse något som har med erfarenheter av att bli sedd och erkänd som person 

att göra.  
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KAPITEL 3 

Arbetssätt och metod 

Efter att ha diskuterat avhandlingens teoretiska utgångspunkt kommer jag nu att 

redogöra för hur jag gått tillväga i det fortsatta arbetet. I detta kapitel redogör jag 

för arbetssätt och metod. Jag kommer först att presentera avhandlingens två 

empiriska studier och hur jag arbetat med dem i konkret mening. Jag kommer 

därefter att diskutera de metodologiska överväganden som jag gjort under 

arbetets gång varefter jag kommer att diskutera de empiriska studiernas 

trovärdighet. Slutligen kommer jag att diskutera de forskningsetiska över-

väganden jag gjort. Ambitionen med kapitlet är att visa hur jag tänkt och hur jag 

arbetat. 

Syftet med avhandlingen är, som framgått tidigare, att undersöka ungdomars 

erfarenheter av delaktighet under tvång i barn- och ungdomspsykiatrisk 

slutenvård. Jag har utfört två empiriska undersökningar inom ramen för detta 

arbete. Den första är en intervjustudie med tjugoen ungdomar i åldern 14-18 år, 

som vårdas inom den barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården, med eller 

utan tvång. I denna studie söker jag efter ungdomarnas egna erfarenheter av 

delaktighet under tvång i vården. Den andra är en analys av dokument som är 

centrala för sjukvården i allmänhet och tvångsvården i synnerhet. Dessa 

dokument anger juridiska regler och etiska riktlinjer för vården och representerar 

därigenom ambitionerna från vården som system. Denna studie bidrar till att 

belysa min forskningsfråga utifrån vårdens perspektiv. 

Möten med ungdomarna – interv justudien 

Den första undersökningen är en intervjustudie med ungdomar i den barn- och 

ungdomspsykiatriska slutenvården. Detta material representerar ungdomarnas 

perspektiv på vården. I denna undersökning använder jag kvalitativa forsknings-

intervjuer som jag tolkar utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Först vill jag motivera valet av intervjuer som metod. Uppdraget från den 

forskningsgrupp som jag ingick i, var att undersöka ungdomars erfarenheter av 

barn- och ungdomspsykiatrisk tvångsvård. Till detta lades också uppdraget att 

intervjua frivilligt vårdade ungdomar angående deras erfarenheter av vården, 
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främst utifrån tanken att det kanske inte är enligt vilket lagrum som ungdomarna 

vårdas som är av avgörande betydelse för ungdomarnas erfarenheter. 

Jag bedömde att intervjuer med ungdomarna var det bästa sättet att få del av 

deras erfarenheter av den fråga jag vill undersöka. I intervjuns form fanns 

möjligheter att samtala om ungdomarnas erfarenheter av delaktighet under tvång 

på ett öppet och inte på förhand bestämt sätt. Alternativa metoder som 

exempelvis frågeformulär, skrivna berättelser eller deltagande observationer 

bedömde jag som mindre lämpade i förhållande till avhandlingens syfte och 

frågeställningar av följande anledningar. Frågeformulär bedömde jag ge en alltför 

ytlig kunskap för att få del av fenomenet delaktighet. Deltagande observationer 

hade möjligen kunnat vara ett alternativ men materialet hade då insamlats utifrån 

ett tredjepersonsperspektiv. En av mina forskningsfrågor handlade emellertid om 

vad ungdomarna själva berättar om sina erfarenheter, vilket innebar att jag 

bedömde intervjuer vara en lämpligare metod. Endast genom att vända mig till 

ungdomarna själva kunde jag få kunskap om deras egna erfarenheter. En annan 

möjlig metod hade varit att be ungdomarna skriva ner sina erfarenheter. En sådan 

metod hade emellertid inte möjliggjort en dialog med ungdomarna för att 

utveckla deras berättelser genom följdfrågor vilket gjorde att jag bedömde detta 

som ett sämre alternativ. 

Urval och kontaktvägar 

Intervjuer har genomförts både med ungdomar som vårdats med formellt 

tvångsbeslut som grund (Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT) och med 

ungdomar som vårdats på frivillig grund (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL). Min 

avsikt var att få del av vad ungdomarna berättar om sina erfarenheter av 

delaktighet och tvång i såväl formell som informell mening23 i samband med 

barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Jag har intervjuat totalt tjugoen 

ungdomar, varav fyra är pojkar.24 Ungdomarna är mellan 14 och 18 år och 

                                            
23 Med formellt tvång avses en yrkesbaserad myndighetsutövning som sker med stöd av lag eller 

förordning av något slag. Hit hör Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) som möjliggör för läkare 

att, under vissa särskilda omständigheter, tvinga någon till vård mot dennas vilja. Med informellt 

tvång avses åtgärder inför eller inom vården där någon tvingas till något utan lagligt stöd 

(Engström 2006, s. 17). 
24 I det projekt som min avhandling ingår studerades också förekomsten av tvångsvård inom 

svensk barn- och ungdomspsykiatri under ett år (2002/03). Under detta år utgjorde flickor 

ungefär två tredjedelar av populationen (Engström 2006, s. 248). Detta betyder att mitt urval kom 
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kommer från fem olika barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. Vård enligt LPT 

har gällt för tio av ungdomarna, medan de resterande elva ungdomarna har 

vårdats frivilligt enligt HSL. 

Förutom ungdomar som vårdas med tvång enligt LPT ville jag, som jag 

tidigare sagt, också möta ungdomar som vårdas frivilligt enligt Hälso- och sjuk-

vårdslagen. Skälet för detta var en tanke om att frågan om tvång var mer 

komplicerad än enbart enligt vilken lag ungdomarna vårdades. Av denna 

anledning ville jag också få frivilligt vårdade ungdomars erfarenheter av vården. I 

resultatredovisningen kommer jag vid varje citat att ange från vilken av 

grupperna som ungdomarna kommer från (LPT eller HSL). Jag kommer också att 

analysera frågan om delaktighet utifrån denna legala distinktion. Det kan också 

finnas andra skillnader mellan ungdomarna som skulle kunna vara intressanta att 

analysera såsom exempelvis kön, ålder, klass, men dels ligger detta utanför 

undersökningens syfte, dels är materialet för litet för att möjliggöra sådana 

kategorier. 

Intervjuer har genomförts vid fem barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i 

Mellansverige.25 Det finns flera olika skäl till att jag valt flera kliniker som 

utgångspunkt för mitt urval. Eftersom jag inte har någon önskan om att värdera 

någon enskild klinik vad gäller delaktighet och möten så kan risken för 

identifikation minimeras om ungdomarna kommer från flera olika kliniker. Ett 

annat, mer praktiskt, skäl var att med kännedom om att vård enligt LPT inte är 

särskilt vanligt, så bedömde jag det nödvändigt att utgå från flera kliniker för att 

få kontakt med ett rimligt antal ungdomar inom den tid som stod till förfogande. 

 

Kriterierna för urval till studien bestämdes till följande: 

• vårdad enligt LPT eller HSL 

• av personalen bedömts vara i ett sådant hälsotillstånd att en intervju var 

möjlig 

• ej beroende av tolk för intervjun. 

 

                                                                                                                                
att få proportioner mellan könen som motsvarar populationen men i något mer uttalad grad. 

Orsaken till denna uttalade könsskillnad är svår att bedöma då urvalet av ungdomar skedde av 

personalen.  
25 Det finns en klinik i varje län i Sverige. I regionerna Skåne och Västra Götaland finns emeller-

tid flera kliniker. Sammanlagt finns det 27 kliniker i Sverige. 
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När det gäller gruppen frivilligt vårdade var personalen ombedd att tillfråga den 

person som var inlagd på avdelningen i tidsmässig ordning närmast efter den 

tvångsvårdade person som sagt ja till att delta. Denna turordning var vald för att 

inte skapa speciella urvalsmöjligheter för personalen. 

Det fanns inget speciellt ålderskriterium men allmänt gäller att de kliniker som 

jag inkluderat vanligen endast vårdar ungdomar mellan tretton och arton år. Det 

var således ungdomar i tonåren som kunde bli aktuella för intervju. De kom alla 

att vara mellan fjorton och arton år gamla. Ungdomar som var i behov av tolk 

ingår inte i denna studie på grund av min bedömning att samtalets känsliga 

karaktär skulle kunna ha påverkats om samtalet skulle föras via tolk. 

De ungdomar som jag ville möta var akut inlagda på barn- och ungdoms-

psykiatrisk klinik av skäl som jag inte kände till och heller inte ville veta, då det 

skulle kunna påverka såväl min förförståelse som intervjun på ett negativt sätt. 

Jag ville göra det tydligt för ungdomarna att jag inte kom från vården och att jag 

inte kände till något om deras bakgrund eller aktuella sjukdomssituation. 

En viktig etisk fråga var att mina intervjuer inte på något sätt skulle störa 

behandlingen för ungdomarna. Det var därför viktigt att urvalet av ungdomar för 

en eventuell intervju skedde av personalen, som utifrån sin professionalitet kunde 

bedöma ungdomarnas hälsotillstånd och lämpligheten av att genomföra en 

forskningsintervju. Detta förfaringssätt medförde emellertid att jag i det här 

skedet inte längre hade något inflytande över hur urvalet gick till. Det har därför 

varit personalens sätt att presentera och lägga fram studien som varit avgörande 

för vilken beskrivning ungdomarna fått av projektet. 

All personal knuten till avdelningen på respektive klinik inbjöds till 

informationsmöten om studiens syfte och uppläggning där samtal fördes om hur 

urvalet skulle gå till. För att begränsa antalet inblandade utsågs en kontaktperson 

på varje klinik till att vara den person som stod för information och urval på 

respektive klinik och som också var kontaktlänken till mig. När ungdomarna 

tillfrågats om att delta har frivilligheten i att delta betonats och att ett eventuellt 

nej inte skulle få några konsekvenser för fortsatt vård. Ungdomarna fick också 

betänketid innan de svarade på förfrågan. 

Bortfallet i studien har utgjorts av de ungdomar som tackat nej till deltagande. 

Några närmare detaljer rörande bortfallet kan jag dessvärre inte ge eftersom jag, 

av skäl som jag redogjort för, saknat insyn i den delen av processen. 

Om den unga var positiv till att delta i intervjuundersökningen var nästa steg 

att tillfråga föräldrarna om synpunkter på deltagande i studien. Det fanns ingen 
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skyldighet att tillfråga föräldrarna om ungdomarnas deltagande, utan den unga 

har rätt att avgöra själv, i varje fall om hon/han är över 15 år.26 Jag har ändock 

valt att tillfråga samtliga ungdomars föräldrar eftersom ungdomarna fanns i ett 

vårdsammanhang där föräldrarna oftast också var delaktiga i vården mer eller 

mindre intensivt. Jag ville därför att föräldrarna skulle ha kännedom om vad som 

skedde med deras barn och vem som uppsökte dem på sjukhuset för samtal. 

När kontaktpersonen på avdelningen fått ja från den unga och från 

föräldrarna kontaktades jag och fick namn och information om enligt vilken lag 

personen vårdades, men inga uppgifter därutöver. Därefter kontaktade jag den 

unga per telefon för att presentera mig och forskningsprojektet. Jag var angelägen 

om att ha direktkontakt med ungdomarna och inte gå via personalen, men då 

ungdomarna inte fick ha mobiltelefon var det ändå till avdelningens telefon jag 

fick ringa och be att få samtala med dem. Om ungdomarna kunde prata ostört 

med mig eller om de hade personal omkring sig är för mig omöjligt att bedöma. 

I detta telefonsamtal ställdes åter frågan om hon/han var villig att delta och 

min önskan var att ungdomarna åter skulle överväga om de ville delta eller ej. Jag 

poängterade att deras val inte påverkade vården på något sätt, utan min förfrågan 

handlade enbart om det forskningsprojekt de informerats om av personalen. Om 

hon/han beslutade sig för att delta i intervjun gjorde vi tillsammans upp om 

lämplig tidpunkt för mitt besök på avdelningen. 

Genomförandet av intervjuerna 

När jag sedan var på plats bad jag personen bestämma om vi skulle vara på det 

”egna rummet” eller i något av avdelningens samtalsrum. Den första delen av 

samtalen spelades inte in utan var av mer sonderande karaktär i avsikt att skapa 

kontakt och en god stämning som skulle möjliggöra ett fortsatt samtal. Jag 

inledde med en del vardagliga frågor om var hon/han kommer ifrån, hur gammal 

hon/han är och hur länge hon/han varit på avdelningen o.s.v. Därefter berättade 

jag om forskningsprojektets syfte och min roll i detta. Jag berättade om mitt 

arbete och att jag således inte arbetar inom vården och att det vi skulle samtala 

                                            
26 Lag (SFS 2003:460) om etikprövning om forskning som avser människor säger i 18 § att om 

forskningspersonen fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för hans eller 

hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till forskningen. Om den unga 

inte själv kan anses bedöma situationen är det vårdnadshavaren som ger samtycke, men personen 

skall vara informerad. Att vara informerad gäller också barn under 15 år där vårdnadshavaren är 

den som ger samtycke, under förutsättning att barnet också informerats. 
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om inte skulle föras tillbaka till avdelningspersonalen utan att detta endast var en 

del av materialinsamlingen för mitt avhandlingsarbete. Det ungdomarna 

berättade skulle således inte kunna ha några konsekvenser för deras fortsatta 

behandling. I detta sammanhang klargjorde jag att jag inte specifikt tänkte fråga 

om deras hälsoläge utan att det var deras erfarenheter av vården som stod i fokus. 

Samtalen varade olika länge beroende på vilka frågor och tankar som väcktes hos 

ungdomarna. Några av ungdomarna pratade gärna och länge medan andra var 

mer fåordiga. Materialet kom således att bli mycket varierande vad gäller 

rikedom och nyanseringsgrad. 

Jag var i intervjun medveten om att initiativet till detta möte var mitt och att 

jag var den som i situationen bar ansvaret för dess konsekvenser, men att jag inte 

på förhand kunde bestämma hur det blev utan min ambition var hela tiden att 

lämna möjligheter till ungdomarnas delaktighet i situationen och därigenom för 

det oförutsedda. Detta gjorde jag bland annat genom att inte värdera och 

ifrågasätta vad som sades utan i så stor utsträckning som möjligt visa mitt 

intresse för just den människa som jag samtalade med. 

Därefter fortsatte samtalet omkring ungdomarnas erfarenheter av tvång och 

delaktighet i vården och här påbörjades inspelningen. Jag hade utifrån avhand-

lingens syfte och min teoretiska utgångspunkt formulerat fyra områden som jag 

ville att samtalet skulle handla om: 

• tvång i vården 

• delaktighet i vården 

• mening i vården 

• möten i vården. 

Dessa områden användes som struktur för intervjuerna och var konstruerade 

utifrån avhandlingens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. 

Området tvång i vården innehöll samtal om ungdomarnas erfarenheter av 

tvång i olika uttrycksformer. Jag var intresserad av deras erfarenheter av tvång 

som erfarenhet i vid bemärkelse, vilket innebar att vi samtalade om alla former av 

tvångserfarenheter under vården utan någon på förhand bestämd definition. 

Frågan om erfarenheter av tvång har emellertid en formell aspekt, vilket innebar 

att vi också samtalade om ungdomarnas kännedom om enligt vilken lag som 

vården bedrevs och vilka patienträttigheter de kände till i det fall de var vårdade 

enligt LPT. 

Området delaktighet i vården innehöll samtal om hur ungdomarna uppfattat 

sina möjligheter att vara delaktiga såväl i frågan om själva vårdbeslutet som i 
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planeringen av vårdens innehåll och utformning. Här samtalade vi också om 

deras erfarenheter av vårdens vardag och möjligheter till delaktighet också när 

det gällde mer vardagliga frågor. Frågorna ställdes på ett öppet sätt utan en på 

förhand given definition av vad delaktighet kunde vara. 

Området mening i vården handlade om vilka erfarenheter ungdomarna hade 

när det gällde möjligheten att skapa mening i vården. Här samtalade vi om 

ungdomarnas förståelse av syftet med dels vården som helhet, dels olika inslag i 

behandlingen. Inom detta område kom samtalen ofta att handla om vilken 

uppfattning ungdomarna hade om vårdens betydelse för dem i deras aktuella 

livssituation. 

Området möten i vården innehöll samtal om ungdomarnas erfarenheter av 

olika former av möten och relationer med vårdpersonalen. Vidare samtalade vi 

om huruvida ungdomarna hade funnit ett särskilt förtroende för någon eller 

några speciella personer i personalgruppen och vad som i så fall kännetecknade 

dessa relationer. 

Dessa områden kunde förekomma i olika ordning beroende på hur samtalet 

utvecklades. Det betyder att intervjuerna blev sinsemellan ganska olikartade, både 

till form och till innehåll. Valet av vad som kunde berättas tillhörde den 

intervjuade, men jag som intervjuare var särskilt uppmärksam på innehållets 

gränser. Jag var medveten om att ungdomarna var akut intagna på sjukhus och 

att jag inte på något sätt ville störa deras behandling. Det betydde bland annat att 

jag, som jag redan nämnt, inte ställde några frågor om deras sjukdomstillstånd. 

Om detta ändå kom upp på ungdomarnas eget initiativ lyssnade jag på det de 

berättade men styrde därefter tillbaka samtalet. 

Genom att ställa öppna frågor gav jag utrymme för ungdomarna att själva 

välja vad och på vilket sätt de ville svara. Med öppna frågor menar jag frågor 

som inte innehåller en förväntan på ett visst svar. Jag var noga med att inte 

diskvalificera något svar utan försökte att hela tiden följa upp med frågor om vad 

just den människan erfarit utan att värdera det som sades eller peka på 

inkonsekventa resonemang. Jag var intresserad av vad ungdomarna hade erfarit 

när det gäller delaktighet och tvång. Det var emellertid oundvikligt att min 

förförståelse påverkade mitt sätt att fråga och därmed gav riktning åt frågandet.  

Mot slutet av varje samtal kontrollerade jag att alla frågeområden hade blivit 

berörda på ett eller annat sätt under intervjun. Detta gjorde jag genom att berätta 

att jag ville kontrollera i mina papper om mina områden hade behandlats. Detta 

resonemang gjorde jag högt tillsammans med den jag samtalade med och skapade 
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på så sätt en sammanfattning av samtalen. Därefter stängdes bandspelaren av 

men ofta fortsatte samtalet en bra stund ytterligare. 

Intervjun som samtal 

Intervjun ser jag som ett samspel mellan två människor där kunskap utvecklas 

genom dialog. Denna dialog handlar då inte om att ställa i förväg uppställda 

frågor utan ambitionen var att stimulera till ett samtal som kunde ge ungdomarna 

anledning att vilja berätta om sina erfarenheter från den barn- och 

ungdomspsykiatriska vården (Riessman 1997, s. 34). I intervjusituationen var jag 

angelägen om att skapa ett möte med denna person som var personligt, men inte 

privat. Jag ville skapa en sådan närhet i situationen att hon/han kände en tillit till 

mig som gjorde det möjligt och motiverat att delge mig sina erfarenheter. Att i 

denna speciella situation skapa förutsättningar för ett gott och tillitsfullt samtal 

låg i första hand på mig som intervjuare. Några tankar som hela tiden fanns hos 

mig för att möjliggöra detta möte var att tala ett språk som inte var tillkrånglat 

och skapade distans utan istället använda ett enkelt vardagligt språk. Det var 

också centralt för mig att visa intresse för just denna människas erfarenheter 

genom att vara närvarande i samtalet, likaväl i tystnaden som i eventuella 

följdfrågor. Med närvaro menar jag att jag hade min fulla uppmärksamhet på den 

människa jag samtalade med och att det var hennes erfarenheter som helt stod i 

fokus. 

När jag reflekterar över mina erfarenheter av skilda möten med ungdomarna, 

så var det tydligt att vissa möten trots mina ambitioner mera fick karaktär av 

intervjuer medan andra kom att få mera karaktär av samtal. Det jag benämner 

som intervjuer hade karaktär av fråga-svar och jag fick i dessa situationer bara 

korta svar som inte ledde till något fördjupat samtal. Min erfarenhet är att det 

framför allt var i tystnaden som jag kunde avläsa hur mötet utvecklats. Där mötet 

hade blivit till ett samtal kunde tystnaden innehålla samförstånd och blickar som 

möttes och kommunikationen kunde på så sätt innehålla väldigt mycket. I de 

möten som mera fick karaktär av intervju hade tystnaden en mer pockande och 

”vad vill du veta nu”-karaktär. Detta var inte nödvändigtvis något negativt i sig 

utan det var ungdomar som villigt svarade på mina frågor, men mer än så blev 

det inte. Varför det blev så olika kan jag egentligen bara spekulera i. En del av 

ungdomarna mådde uppenbarligen mycket dåligt och hade kanske därför svårt 

att orka med mina frågor, men det kan också ha berott på min oförmåga att 
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möta vissa av ungdomarna på ett bra sätt. Jag är trots allt förvånad över vilket 

rikt material som ungdomarna sammantaget bidrog med och som gjorde det 

möjligt att genomföra studien. 

Att jag inte företrädde sjukvården möjliggjorde för ungdomarna att berätta för 

mig utan tanke på eventuella konsekvenser för den vård de var mitt uppe i. Flera 

ungdomar gav spontant uttryck för att vilja berätta om sina liv och den 

livssituation de befann sig i utifrån att det ”kanske kunde bli bättre” för andra 

ungdomar i framtiden. Några uttryckte också behov av att få prata med någon 

utan att samtalet skulle ha ett terapeutiskt syfte. 

I några fall var ungdomarna så sjuka att jag inte kan säga att det på något sätt 

var ett gott samtal. Dessa samtal var förhoppningsvis präglade av samma respekt 

för människan från min sida, men någon egentlig dialog uppstod inte. I en av 

dessa intervjuer fick jag verkligen uppleva svårigheten att nå en annan människa. 

Denna person hade en annan verklighetsuppfattning och såg och hörde det jag 

inte uppfattade, men trots dessa svårigheter kunde vi tala med varandra. Dock 

gav inte detta samtal något underlag för vidare analys. 

Förförståelse 

I ett arbete som utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt är frågan om 

förförståelsen väsentlig. När jag går in i detta forskningsarbete så gör jag det med 

min person, min historia, mina kunskaper och mina erfarenheter. De förut-

sättningar jag har med mig bestämmer vad jag kan förstå och inte förstå. Detta 

spelar stor roll för det sätt jag möter ungdomarna med och hur intervjuerna 

kommit att gestalta sig men också i det fortsatta tolkningsarbetet. 

Gadamer (1960/1997, s. 147) pekar på det självklara, men inte alltid uppen-

bara, att vi tillhör historien. Denna historia är resultatet av vårt liv i en gemensam 

värld i en viss tid och en viss kultur. Gadamer benämner de betingelser som styr 

vår förståelse som förförståelse (Gadamer 1960/1997, s. 141). När vi tolkar är vi 

inte alltid medvetna om hur förförståelsen styr vår förståelse, särskilt inte om vi 

rör oss i välkänd terräng. Det är däremot mera vanligt att vi blir medvetna om 

vår förförståelse då vi stöter på någonting nytt för vilket vår hittillsvarande 

erfarenhet inte räcker som utgångspunkt. 

Marja Schuster (2006, s. 49) pekar på att förståelsen likaväl som förförståelsen 

är ”en frukt av människors delaktighet i en gemensam värld. Förförståelsen är 
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konstituerande för ett subjekt utifrån en historisk tillhörighet i en tradition, vilket 

innebär att man befinner sig i strukturer som redan är givna”. 

Med ett hermeneutiskt förhållningssätt bejakas det faktum att historien på 

detta sätt verkar i oss som en central förutsättning för att det överhuvudtaget ska 

vara möjligt att tolka (Gadamer 1960/1997, s. 149). Det är därför viktigt att 

reflektera över hur förförståelsen påverkar ett vetenskapligt tolkningsarbete. Ett 

tolkande arbete bygger till stor del på att vår förståelse är unik genom att den 

sammanhänger med vår historikalitet, som Per-Johan Ödman (2007, s. 236) 

uttrycker det. Med historikalitet avser Ödman ”vår bakgrund och våra erfaren-

heter som individer, kort sagt vår förförståelse”. 

Vad innebär då förförståelse i ett vetenskapligt sammanhang? Ödman (2007, s. 

102) framställer det som att förförståelsen ”ger riktning i vårt sökande. Det är 

den som avgör vilken aspekt vi lägger på det föremål som studeras”. Han menar 

till och med att om ingen förförståelse finns så ser vi heller inget problem att 

studera och därmed heller inget som kan ge oss ledtrådar. Förförståelsen blir 

därför inte ett principiellt problem i det vetenskapliga arbetet utan snarare en 

absolut förutsättning för att tolkningar överhuvudtaget ska vara möjliga. 

Sambandet mellan förförståelse och förståelse är emellertid, enligt Gadamer 

(1960/1997, s. 137), inte ett linjärt förhållande utan det kan snarare beskrivas 

cirkulärt.27 Det råder ett dialektiskt samspel mellan förförståelse och förståelse 

som löper genom hela processen. Med utgångspunkt i min förförståelse närmar 

jag mig ungdomarna för att uppnå en förståelse av deras erfarenheter i 

vårdsituationen. Denna förståelse bidrar till att utveckla och förändra en ny 

förförståelse som jag utgår från i det fortsatta arbetet. 

Om nu förförståelsen enligt detta synsätt är oundgängligt så behöver jag 

diskutera frågan om risken för att forskning blir självförstärkande i den meningen 

att jag som forskare främst söker efter berättelser som bekräftar min 

förförståelse. Det finns, enligt Gadamer, två huvudsakliga vägar att undvika att 

förförståelsen på detta sätt får karaktär av fördomar. Den ena vägen är, som jag 

redan nämnt, en så stor öppenhet som möjligt när det gäller förförståelsen. Att 

                                            
27 Dialektiken mellan förförståelse och förståelse kan sägas utgöra Gadamers primära användning 

av begreppet ”den hermeneutiska cirkeln”. Begreppet som ursprungligen introducerades av Ast 

(1778-1841) och Schleiermacher (1768-1834) har genom åren använts på flera olika sätt inom 

hermeneutiken. I den ursprungliga betydelsen användes begreppet främst avseende pendlingen 

mellan del och helhet (Ödman 2007, s. 100). 
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redovisa min förförståelse så tydligt som möjligt minskar risken för fördomar och 

gör det möjligt för läsaren att bedöma min utgångspunkt. 

Den andra vägen är vad Gadamer kallar det öppna frågandets princip (Ödman 

2007, s. 106), som är grundläggande vid hermeneutiskt tolkningsarbete av texter. 

Hermeneutiken behandlar vanligtvis tolkning av avslutade texter medan en 

intervju innefattar såväl medskapandet som tolkningen av en text. ”Intervjun är 

således inte en given litterär text utan framträder samtidigt som den tolkas; den 

omfattar både skapandet och den framförhandlade tolkningen av texten” (Kvale 

1997, s. 50). Även om det öppna frågandets princip är formulerad i relation till 

färdiga texter, så använder jag detta förhållningssätt också i mitt arbete med 

intervjuerna. Också i intervjusituation arbetar jag därför enligt det öppna 

frågandets princip. 

Forskarens inställning i tolkningsarbetet bör enligt Gadamer ha karaktären av 

frågan: Är det så eller så?, det vill säga en principiell öppenhet för att det kan 

vara på flera olika sätt och inte innefatta ett på förhand givet svar. Ödman 

uttrycker det på följande sätt: ”Det öppna frågandets princip säger oss att vi bör 

förhålla oss till det vi tolkar som om vi ställde en fråga till det som vi inte vet 

svaret på” (Ödman 2007, s. 237). Uttryckt med Gadamer så måste forskarens 

förståelse-horisont kunna förändras med utgångspunkt i den horisont 

tolkningsobjektet erbjuder. I ett arbete med ett hermeneutiskt förhållningssätt är 

”det öppna frågandets princip” avgörande, vilket betonar vikten av att jag som 

forskare har en öppen hållning till mitt material så att min förförståelse inte 

hindrar mig att se andra möjliga tolkningar. Jag måste alltså vara beredd att 

revidera min förförståelse i ljuset av oväntat innehåll i texterna. 

Ett öppet frågande ska dock inte uppfattas som att det sker hur som helst utan 

plan. Öppenheten i frågan är därför inte absolut utan frågan har alltid en riktning 

(Ödman 2007, s. 106). Ett öppet frågande innebär att svaret är okänt men att 

förförståelsen sätter gränserna både för frågan och för svaret. I mina intervjuer 

med ungdomarna har det därför, som jag redogjort för tidigare, varit viktigt att 

intervjun verkligen utformades som ett samtal där utgången inte var given på 

förhand. Öppenhetens princip innebär att jag var beredd att ompröva min 

förförståelse allt efter det samtal som utvecklade sig. 
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Forskningsprocessen som pågående tolkning 

Frågan är då när i ett vetenskapligt projekt som tolkningen sker? I mitt 

forskningsarbete går det inte att urskilja en icke-tolkande och en tolkande del, 

men däremot har tolkningsarbetet utförts mer systematiskt i vissa skeden av 

arbetet än andra. Jag vill snarare beskriva min forskningsprocess som en 

pågående tolkning genom hela arbetet. Redan när ungdomarna under 

intervjuerna berättar om sina erfarenheter från vården sker det en tolkning från 

ungdomarnas sida i själva berättandet.28 Denna tolkning sker både genom urvalet 

av erfarenheter och hur dessa språkligt kommuniceras. Genom berättandet sker 

också en viss distansering till själva upplevelsen. Detta betyder emellertid att 

intervjun inte ger mig ett direkt tillträde till ungdomarnas erfarenheter.  

Samtalet pendlar fram och tillbaka mellan mina frågor och ungdomarnas 

berättelser. Genom mina uppföljande frågor får ungdomarna möjlighet att 

reflektera, ibland kanske kring aspekter som de inte funderat kring tidigare. På 

detta sätt kan en utvecklad tolkning av ungdomarnas erfarenheter av delaktighet 

växa fram. Genom transkriptionen fixeras sedan intervjun till text och det är 

denna text som jag sedan analyserar och tolkar, nu också utifrån mitt teoretiska 

perspektiv. 

På detta sätt kan den vetenskapliga processen sägas vara en kedja av tolkande 

händelser där det sker en förskjutning från ungdomarnas levda erfarenheter och 

tolkningar av dessa över det gemensamma samtalet till min egen distanserade 

tolkning av den text som intervjun genererat. 

                                            
28 Se ex. Arendt som i boken Människans villkor. Vita activa (1958/1998) diskuterar distinktionen 

mellan upplevelse och berättad erfarenhet. Hon pekar här på att historiens innebörd klarnar först 

när den kommit till sitt slut och ”att vi alltså hela livet är fångna i en historia vars utgång vi inte 

känner” (s. 261). Den handlande människan är därför inte identisk med den berättande 

människan. ”Det som träder i dagen i den återberättade historien förblir förborgat för den 

handlande människan som handlande eftersom hennes motiv till sina handlingar ingalunda 

sammanfaller med den betydelse de slutligen erhåller i den resulterande historien. Historier som 

återberättas är alltså visserligen de enda entydiga och påtagliga resultaten av mänskligt handlande, 

men det är inte den handlande människan som ser den historia hon ger upphov till som en 

historia, utan den i handlandet icke delaktige berättaren” (s. 262). Jag uppfattar detta som en 

viktig distinktion mellan den upplevda och den berättade erfarenheten såtillvida att berättelsen 

inte är en direkt återgivning av en historisk fakticitet, inte heller av den konkreta subjektiva 

upplevelsen, utan när historien berättas så är det berättaren som beskriver sin upplevelse, inte den 

då handlande. Mellan upplevelsen och berättelsen sker, som jag uppfattar det, en tolkning av 

erfarenheten som kommer till uttryck i formandet av en berättelse. 
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Det betyder i mitt sammanhang att det vetenskapliga arbetet handlar om en 

rörelse från teoretiska abstraktioner (teori och delvis metod) över ett erfarenhets-

nära samtal till en dekontextualiserad tolkning av den ”frusna” texten (Tornberg 

2006, s. 24) som slutligen blir det egentliga forskningsobjektet. 

Finns det risker med att forskningsprocessen skapar en distans till 

ungdomarnas levda erfarenheter så att deras röster försvinner? Ja, kanske, men 

jag har strävat efter att utforma beskrivningen av ungdomarnas berättelser på ett 

sådant sätt att jag ger rättvisa åt deras erfarenheter. 

Jag har ryggat för att använda ordet intervjuer som jag menar implicerar ett 

fråga-svars-förhållande där jag frågar och ungdomarna svarar. Jag ville istället att 

intervjuerna utvecklades till samtal där vi båda var delaktiga omkring de 

områden som jag är intresserad av. Det betyder dock inte att jag har en naiv 

föreställning om att vi var jämlika parter i intervjusituationen utan jag är 

medveten om den asymmetri som rådde på flera olika sätt, vilket gav mig ett stort 

ansvar att hantera. 

Tolkningsarbetet 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur arbetet med att tolka intervjuerna 

gått till. De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant. Denna 

transformering av tal till text är nödvändig för att möjliggöra ett tolkningsarbete, 

men innebär samtidigt en tolkning i sig. Nu berövas samtalet sina övertoner av 

intonation, rytm, intensitet, volym och andra aspekter som gör det talade språket 

rikt. Det finns förvisso tekniker för att i en transkription inkludera några av dessa 

aspekter på intervjun, exempelvis i en lingvistisk tradition. Jag har dock valt att 

inte göra det, då syftet med studien medför att det lämpar sig bättre att arbeta 

med ren transformerad text.29 En transformering från tal till text bidrar till att 

frysa texten, vilket i sig kan beskrivas som en objektifiering av texten. Den 

människa som berättade försvinner i visst avseende när talet övergår till text. För 

mig som mött denna människa finns hon dock kvar i minnet av samtalet och 

ingår som erfarenhet för mig när jag sedan tolkar texten. 

                                            
29 Frågan om vilken stil som är lämpligast för en utskrift beror enligt Kvale (1997, s. 156) på vad 

utskriften ska användas till. För socioloingvistisk eller psykologisk analys är det viktigt att också 

sättet att tala och/eller tonen i samtalet noteras. Syftet i denna avhandling är emellertid inte att 

göra någon analys av det slaget utan att få del av innehållet i ungdomarnas berättelser. 
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Transkriptionen innehåller således enbart den verbala kommunikation som 

ägde rum mellan ungdomarna och mig. Jag har valt att i redovisningen av det 

empiriska materialet inte återge samtalen helt exakt, utan i avsikt att öka 

läsbarheten har jag i vissa fall strukturerat materialet varsamt i skriftspråklig 

riktning (Kvale 1997, s. 152-154). 

Efter utskrift har min önskan varit att ungdomarna skulle läsa den bearbetade 

texten och ges möjlighet att korrigera de utskrivna samtalen. Det fanns flera skäl 

till detta. Ett var att ungdomarna skulle ges möjlighet att stryka passager som de 

av någon anledning inte ville ha med. Ett annat var att jag ville ta reda på om de 

kände igen sig i den skrivna texten så att den kunde sägas uttrycka deras 

erfarenhet på ett rimligt sätt.30 Det har dock inte varit möjligt att få samtliga 

ungdomar att läsa texten, då en del av dem avböjt detta utan att jag begärt något 

särskilt skäl för detta. De som läst texten har alla uttryckt att de känner igen sig i 

texten. I några fall har jag utifrån ungdomarnas synpunkter ändrat i texten men 

detta har skett i mycket begränsad omfattning. 

 

Tolkningsarbetet kan beskrivas som en dialektisk process där pendlingen mellan 

textnära och distanserad läsning ger underlaget för de framväxande tolkningarna 

(Ricoeur 1986/1993, s. 149). Den textnära läsningen bygger på inlevelse och 

närhet i avsikt att försöka förstå ungdomarnas erfarenheter medan den 

distanserade läsningen bygger på systematisering och argumenterande läsning. 

Det är i denna växling mellan närhet och distans som tolkningsarbetet 

fortskrider, från början med huvudsaklig betoning på närhet och förståelse men 

under arbetets gång med en allt tydligare betoning på distans och systematik. 

I den första textnära läsningen har jag läst texten i sin helhet upprepade gånger 

för att få en överblick av intervjun och en känsla för helheten i ungdomarnas 

berättelser. En sådan förståelse bygger enligt Gadamer (1960/1997, s. 148) på att 

jag som läsare projicerar min egen förförståelse i texten. Detta är, i enlighet med 

mitt tidigare resonemang om förförståelse, ofrånkomligt men också önskvärt, 

eftersom det ger riktning åt min läsning. Det är dock en oreflekterad läsning i så 

måtto att den är teoretiskt obunden och kan därför kallas för naiv eller okritisk 

läsning (Ricoeur 1986/1993, s. 76). I denna läsning förhåller jag mig så nära 

                                            
30 Det bör framhållas att denna igenkänningsmöjlighet handlar om utskriften av intervjun till text, 

men att de fortsatta tolkningarna är resultatet av mitt arbete, vilket gör att ungdomarna kanske 

ändå inte skulle känna igen sig lika väl i ett senare skede av arbetet. 
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texten som möjligt för att nå fram till den mening som uttrycks i texten och 

förhåller mig så lite kritiskt värderande som möjligt. 

Efter denna inledande läsning har jag delat in texterna i relation till de fyra 

områden som beskrivits tidigare i detta kapitel. I denna fas av arbetet har jag 

använt mig av det förfaringssätt som Kvale (1997, s. 178) kallar menings-

kategorisering. Konkret har det inneburit att jag markerat textavsnitt i för-

hållande till de fyra områden som jag förutbestämt. Ibland har det såväl språkligt 

som innehållsligt varit uppenbart till vilket område en utsaga bör hänföras till, 

medan det ibland har krävts en viss tolkning för att avgöra inom vilket område 

utsagan främst hör hemma. Fokus i arbetet låg i detta skede alltså på en 

kategorisering av materialet i fyra områden som underlag för det fortsatta 

tolkningsarbetet. 

Därefter sökte jag efter variationer när det gäller ungdomarnas erfarenheter 

inom respektive område. Här använde jag det som Kvale kallar meningstolkning 

(Kvale 1997, s. 174). Meningstolkningen går bortom struktureringen av de 

manifesta innebörderna i texten till fördjupade tolkningar av textens innebörder 

vilka samlas i teman som kan representeras av en eller flera informanters citat. 

Jag har i urvalet av citat varit mån om att behålla de meningsbärande enheternas 

sammanhang för att inte få en alltför fragmenterad information. Det har 

inneburit att jag valt relativt omfattande citat ur intervjuerna snarare än enstaka 

ord eller satser. På detta sätt skapade jag en tematisering inom respektive område 

som uttrycker de innebörder som jag tolkat ur ungdomarnas berättelser. 

Tyngdpunkten i redovisningen av intervjuerna ligger på denna textnära nivå där 

tematiseringen ger form och struktur åt tolkningen. 

Till pendlingen mellan närhet och distans kommer också en tolkningsaspekt 

som, med Ödmans språkbruk (2007, s. 239), har med fokusering att göra. Här 

avser jag pendlingen mellan tolkning av yttre verklighet och av existentiell 

verklighet. I samtal med konkreta människor växlar samtalets fokus vanligen 

mellan konkreta berättelser om yttre händelser och utsagor som uttrycker 

människans existentiella erfarenheter. På motsvarande sätt finns det i ett 

tolkningsarbete en ständigt pågående pendling mellan den yttre och den 

existentiella verkligheten. 

Dessa pendlingar kan ses som beskrivningar av hur jag tänkt i samband med 

mitt tolkningsarbete. De utgör inte metodiska begrepp i konkret mening, men 

utgör tankemodeller som uttrycker en del av den komplexitet som ett 

tolkningsarbete innehåller. De är emellertid inte från varandra skilda dimensioner 
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i den meningen att det i redovisningen av det empiriska materialet går att särskilja 

dem. De utgör istället olika aspekter på tolkningen som helhet. 

I början av tolkningsarbetet befinner jag mig, som jag tidigare framhållit, på en 

textnära och okritisk nivå, medan jag allteftersom sätter mina teoretiska 

resonemang i rörelse i förhållande till texterna. Det är emellertid så att de 

teoretiska arbeten som jag utgått ifrån inte har handlat om den specifika situation 

som jag undersöker. De teorier som jag utgått från befinner sig dessutom i vissa 

avseenden på en hög abstraktionsnivå vilket innebär att de inte på ett omedelbart 

sätt kan användas på en konkret text utan en mellanliggande tolkning. Jag har 

hanterat denna problematik genom att tänka i termer av vilka konsekvenser 

teorierna skulle kunna få i en konkret vårdsituation av det slag som jag under-

söker. 

Dokumentstudien 

Syftet med dokumentstudien är att analysera hur vårdens ambitioner när det 

gäller delaktighet i vården och möten med patienter formuleras i dokument som 

är centrala för hälso- och sjukvården. Jag har valt två typer av dokument för 

denna studie. Den ena typen benämner jag hälso- och sjukvårdens juridiska 

regelverk och den andra typen yrkesetiska riktlinjer. 

Den första delen är en analys av det juridiska regelverk som finns för svensk 

hälso- och sjukvård. Med regelverk avses författningar som reglerar en offentlig 

verksamhet, i det här fallet hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen förklarar 

begreppet regelverk på följande sätt: ”Det svenska regelverket för hälso- och 

sjukvården är uppbyggt kring vårdgivarnas och vårdpersonalens skyldigheter. Det 

är därmed en så kallad skyldighetslagstiftning. I praktiken innebär det att det 

framgår av lagtexten vad patienten kan förvänta sig av vården.”31 Inom regel-

verket ryms författningar av olika typer. Lagar, förordningar och föreskrifter är 

alla bindande för vårdgivare och vårdpersonal medan allmänna råd inte har 

samma tvingande karaktär men är ändå riktningsgivande för vården.32 

 

 
                                            
31 Citatet är hämtat från Socialstyrelsens rättssekretariats presentation av de regler som styr hälso- 

och sjukvården (www.socialstyrelsen.se/Patientsakerhet/specnavigation/Kunskap/Regelverk). 
32 Riksdagen är den samhällsinstans som stiftar lagar, medan regeringen utfärdar förordningar och 

myndigheter beslutar om föreskrifter. 
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Följande källor har jag använt i undersökningen: 

• Författningshandbok 2008 

• Medicinsk författningsbok 2007 

• Psykiatrins juridik 2008 

• Socialstyrelsens författningssamling. 

 

Urvalet av material för denna undersökning har jag gjort utifrån frågan om 

ungdomars erfarenheter av delaktighet under tvång i barn- och ungdoms-

psykiatrisk slutenvård. Jag har därför sökt efter textavsnitt i författningarna som i 

någon mening kan sägas vara relaterade till min fråga om delaktighet. 

Fenomenet delaktighet kan dock, som jag förstår det, inte ses isolerat utan det 

kommer till uttryck i olika slags möten i vården.33 Av denna anledning har jag 

också sökt efter textavsnitt som handlar om möten med eller bemötande av 

patienter i vården. Som allmän ingång till frågan har jag valt att söka efter 

textavsnitt som mer allmänt handlar om synen på patienten och dennas roll i 

sjukvården. Mitt sökande efter texter har således varit inriktat på följande tre 

områden: 

• synen på patienten och dennas roll i sjukvården 

• delaktighet och närliggande uttryck, exempelvis inflytande, samråd eller 

självbestämmande 

• möten eller bemötande i vården. 

 

Den totala mängden författningar inom hälso- och sjukvården är tämligen stor, 

men det visade sig ändock vara ganska få som berör de områden som jag sökte 

efter. Jag behövde därför inte göra något urval utan jag har analyserat samtliga 

författningar34 på hälso- och sjukvårdens område som jag funnit på något vis 

innehåller formuleringar som berör ovan nämnda områden. 

 

 

                                            
33 När jag närmade mig dokumenten så fann jag snart att ordet möte inte användes i dessa texter, 

men däremot ordet bemötande. Jag kommer senare i avhandlingen att diskutera eventuella 

skillnader i betydelse mellan dessa ord. Tills vidare använder jag dock orden synonymt och i 

kombination. 
34 Detta utesluter inte att det kan finnas andra typer av dokument, såsom rapporter och 

utredningar, som berör mina områden, men då dessa inte har samma tvingande karaktär bedömer 

jag dem inte falla under begreppet regelverk. 
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De dokument som ingår i undersökningen är: 

• Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) (HSL)  

• Lag (SFS 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område (LYHS) 

• Lag (SFS 1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård 

och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2000:12 [M]). 

 

De två första dokumenten handlar om hälso- och sjukvården generellt medan de 

två sista handlar specifikt om tvångsvården inom psykiatrin. Jag har också som 

stöd i tolkningen av författningarna använt förarbeten35 i tillämpliga fall. 

 

Den andra delen är en analys av yrkesetiska riktlinjer där jag har utgått från 

följande yrkesgrupper; läkare, sjuksköterskor, psykologer och socialarbetare. I 

studien ingår såväl svenska som internationella yrkesorganisationers dokument.36 

Yrkesetiska riktlinjer har inte samma bindande verkan som det juridiska 

regelverket utan ska mer betraktas som vägledande för personalens handlande.  

Även dessa texter har analyserats utifrån de tre områden som angivits ovan, 

det vill säga synen på patienten, delaktighet/motsvarande och möten/bemötande 

av patienter i vården. 

 

Slutligen har jag också sökt efter om det finns några dokument som mera direkt 

uttrycker patientens perspektiv på dessa frågor. Jag har då sökt efter patient- eller 

brukarorganisationer som kan ha med barn- och ungdomspsykiatrin att göra. De 

dokument som jag använder i analysen är ett för fjorton brukarorganisationer 

gemensamt dokument (Så vill vi ha det 2006) som rör bland annat bemötandet i 

psykiatrin, samt ett dokument från RUS (Riksförbundet Ungdom för Social 

Hälsa). 

                                            
35 Med förarbeten avses främst propositioner och utskottsbetänkanden men också offentliga 

utredningar (SOU) har ingått i analysen. 
36 Med internationella dokument avses i detta sammanhang sådana yrkesetiska dokument som 

svenska yrkesorganisationer undertecknat och som således är relevanta i den svenska praktiken. 
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Analys av dokument 

Analysen av dokumenten har skett genom en tolkande läsning utifrån 

avhandlingens syfte. Frågeställningen när det gäller dokumentanalysen 

formulerades som; Hur kan vårdens ambitioner vad avser patientens delaktighet 

och mötet med patienten förstås utifrån a) hälso- och sjukvårdens juridiska 

regelverk och b) yrkesetiska riktlinjer. I min läsning ställde jag frågor som: Vad är 

det för slags text? I vilket sammanhang är den skriven och för vem? Vad är det 

centrala budskapet i texten? Mitt mål med denna läsning var att försöka förstå 

vad lagstiftaren37 respektive den professionella organisationen har för ambitioner 

i sjukvården avseende de områden som jag intresserar mig för. Som framgått 

ovan så är lagtexterna avsedda att föreskriva vad patienten kan förvänta sig av 

vården. Min läsning var således primärt inriktad på att lyfta fram textens 

normativitet avseende patientens roll i sjukvården, delaktighet/motsvarande och 

bemötande/möten i sjukvården. 

Jag har vid läsningen av texterna grupperat de textavsnitt jag valt ut i de tre 

områden som nämnts ovan; synen på patienten, delaktighet/motsvarande och 

bemötande/möte. Jag har letat efter formuleringar i styrdokumenten som 

uttrycker vilken roll som man i dessa texter menar att patienten har eller skall ha. 

Jag har också letat efter vad man kan tänkas mena med delaktighet och liknande 

uttryck som rör patientens medverkan. Till slut har jag letat efter textavsnitt som 

berör bemötande eller möten i sjukvården. 

Tolkningsarbetets  trovärdighet 

Frågan om tolkningarnas trovärdighet är av stor betydelse i en kvalitativ 

forskningsstudie av det slag som jag genomför. Själva ordet trovärdighet ska då 

ses mot bakgrund av hermeneutikens betoning av att en viss tolkning kan vara 

mer eller mindre trovärdig, men aldrig sann i absolut mening. 

Det första kriteriet på en tolknings trovärdighet hämtar jag från Gilje & 

Grimen (1992, s. 197) som, med hänvisning till Gadamer, har föreslagit att en 

trovärdig tolkning karakteriseras av att tolkningstexten uppvisar ett inre samband 

eller koherens. Gadamer formulerar det som ”att alla enskildheter fogar sig till en 

                                            
37 Med lagstiftaren avses i första hand riksdagen, men ordet inbegriper även regeringen och 

myndigheter (såsom Socialstyrelsen) som utfärdar författningar på mandat från riksdagen resp. 

regeringen. 
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helhet är det kriterium man har för förståelsens riktighet” (Gademer 1997, s. 

137). Det ska således föreligga ett tydligt samband mellan delar och helhet i 

tolkningen samt en avsaknad av motsägelser i tolkningen. 

Ett andra kriterium på trovärdighet är frågan om rimlighet. En trovärdig 

tolkning måste vara tydligt empiriskt förankrad och läsaren måste kunna följa 

hur tolkningarna vuxit fram ur det empiriska materialet. Tolkningarna måste 

med andra ord vara väl underbyggda och möjliga att förstå (Thomson 2002, s. 

34). 

Ett tredje kriterium på trovärdighet brukar rubriceras som tolkningens 

heuristiska värde (Larsson 1994), det vill säga om tolkningen innebär ett tillskott 

till redan känd kunskap. Ett närliggande kriterium är Cleo Cherryholmes (1988) 

beteckning det pragmatiska värdet. Detta kriterium uttrycker Cherryholmes som 

att trovärdighet uppstår när relationer mellan begrepp och argument förmår 

övertyga andra. Det handlar enligt honom om att ge argument för sin tolkning på 

ett sådant sätt att det kan stå emot alternativa tolkningsanspråk. 

Dessa tre huvudkriterier på en tolknings trovärdighet har jag med mig in i 

tolkningsarbetet. De två första kan beskrivas som kriterier på inre trovärdighet 

och ska kunna värderas vid läsningen av arbetet. Det tredje kriteriet avser dock 

vad som händer med den kunskap som kommer till uttryck i avhandlingen och 

ligger på det viset utanför min möjlighet att påverka. 

En epistemologisk utgångspunkt i ett hermeneutiskt förhållningssätt är att 

tolkningar inte kan vara sanna i någon absolut mening, redan därigenom att 

fenomen kan ha flera möjliga innebörder. Min ambition är emellertid att 

åstadkomma en så rimlig tolkning som möjligt enligt de kriterier som jag 

redogjort för. Jag vill argumentera för varför jag menar att min tolkning av 

texterna är rimlig och det bästa sätt jag kan göra det på är att motivera 

tolkningarna så tydligt och omsorgsfullt som det är möjligt. Att argumentera för 

mina tolkningar utesluter däremot inte på något sätt andra möjliga tolkningar av 

samma texter. 

Min slutsats blir att tolkningar aldrig kan framhållas som slutgiltiga och att de 

därmed är principiellt möjliga att revidera. Jag kan därför inte hävda att min 

tolkning av en text är den ”korrekta”. Samtidigt är det viktigt att i ett 

vetenskapligt arbete vara medveten om risken för godtycklighet. Insikten om att 

det kan finnas andra tolkningar betyder inte, som jag ser det, att alla tolkningar 

är lika bra. Min möjlighet ligger i stället i att försöka visa att min tolkning ställer 
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texten i ett annat och bättre ljus än andra möjliga tolkningar (Ödman 2007, s. 

120-121). 

En annan fråga som har med trovärdighet att göra gäller frågan om urval av 

textavsnitt. I båda delstudierna sker ett urval av textavsnitt som jag bedömer kan 

belysa mina frågor. Här är det viktigt för trovärdigheten att urvalet är adekvat 

och inte alltför snävt definierat. Det finns alltid en risk för att urvalet sker 

fördomsfullt på så sätt att det begränsas till utsagor som stöder min förförståelse. 

Jag har hanterat detta genom att läsa texterna många gånger, varje gång med ett 

område i taget för ögonen, i avsikt att upptäcka alla avsnitt som på något sätt 

berör de områden jag letar efter för att få ett så komplett material som möjligt. I 

detta arbete framkommer då utsagor som sinsemellan kan vara motsägelsefulla. 

Jag har då varit angelägen om att urvalet av textavsnitt, särskilt i intervjustudien, 

ska avspegla en så stor variation som möjligt som underlag för tolkningen. 

När det gäller frågan om tolkningarnas rimlighet och empiriska förankring 

handlar det, som jag ser det, framför allt om att det finns stöd för tolkningarna i 

det empiriska materialet och att analysen är så koherent att det finns möjlighet 

för läsaren att bedöma hur tolkningarna vuxit fram. Rimligheten kan därför 

bedömas utifrån frågan om analysen är utförd på ett transparent sätt så att steget 

mellan text och tolkning blir synligt. 

Ett särskilt problem som kan uppstå när det gäller tolkning av lagtexter är att 

dessa texter är mycket kortfattade och därför kan vara svårtolkade. Till hjälp för 

att förstå lagstiftarens intentioner med texten har jag då tagit lagens förarbeten. 

Det är i dessa som historien kring textens tillkomst beskrivs och som argu-

mentationen för lagtexten finns tillgänglig. Här kan också finnas uttolkningar av 

vad som menas med termer och begrepp i lagtexten. Själva författningen är slut-

resultatet av en lång process och bör därför ses i sitt sammanhang alltifrån 

offentlig utredning över proposition och utskottsbetänkande till den färdiga 

författningen. Det är först i ett sådant sammanhang som intentionen med en 

lagtext kan förstås. 

I analysen av de yrkesetiska riktlinjerna saknas det dock möjlighet till analys 

av förarbeten, då några sådana inte finns att tillgå. Jag har därför varit hänvisad 

till att endast analysera dokumenten som de är formulerade. Vissa av texterna är 

mycket kortfattade och snävt formulerade medan andra har en mer resonerande 

karaktär. Här är det dock svårare att med trovärdighet hävda att jag kommit åt 

de intentioner som ligger bakom texten. 
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Forskningsetiska överväganden 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de forskningsetiska överväganden som en 

intervjustudie av det slag som jag genomfört medför. I och med att jag samtalar 

med ungdomar som befinner sig i en mycket speciell situation kan givetvis många 

frågor och funderingar väckas hos den människa som väljer att ställa upp. Detta 

innebär att jag tar på mig ett betydande ansvar som intervjuare, både när det 

gäller hur själva intervjun sker och hur resultaten tolkas och presenteras. 

När det gäller det formella forskningsetiska regelverket så är det så att denna 

studie ingår i ett större forskningsprojekt omkring etiska aspekter på tvångsvård, 

som har sin utgångspunkt i ett medicinskt sammanhang. Av denna anledning har 

studien varit föremål för granskning av samtliga dåvarande sju forskningsetiska 

kommittéer vid de medicinska fakulteterna i Sverige.38 Informationsbrev och 

forskningsplan vad avser denna studie godkändes utan invändningar från 

samtliga kommittéer. 

Brinkmann och Kvale (2005, s. 167) skiljer mellan mikroetik och makroetik i 

kvalitativ forskning på följande sätt. Med mikroetik avses regler, rutiner och 

förhållningssätt för hur forskningen går till och hur informanterna behandlas på 

ett rimligt sätt. För denna etiknivå finns det regelverk av olika slag, exempelvis 

Vetenskapsrådets (VR) etiska regler för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning.39 Med makroetik avses däremot överväganden kring hur den 

producerade kunskapen i en vetenskaplig studie används i såväl vetenskaps-

samhället som det övriga samhället samt vilka konsekvenser detta får både för 

den enskilde och för den grupp som informanterna hämtats ifrån. Jag kommer nu 

att redogöra för mina överväganden när det gäller mikroetiken, först i relation till 

VR:s principer och därefter med särskild uppmärksamhet på maktproblematiken 

i intervjusituationer av detta slag. VR:s etikregler utgår från ett antal krav som 

ska uppfyllas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskravet uttalar att deltagarna i ett forskningsprojekt informeras 

om vad deltagande i projektet innebär, att deltagande är frivilligt och att de kan 

avbryta sitt deltagande. Detta krav har jag tillgodosett genom att både ungdomar 

                                            
38 Slutligt godkännande avseende hela landet från Örebro läns landstings forskningsetiska 

kommitté (dnr 411/02). 
39 Dessa krav formulerades ursprungligen av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forsknings- 

rådet (HSFR) men gäller tills vidare också för Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap i 

Vetenskapsrådet. Dokumentet finns att tillgå på www.codex.vr.se. 
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och föräldrar fått skriftlig information där syftet med studien presenterats. 

Motsvarande information har också muntligen framförts av personalen på 

avdelningen. I samband med att jag kontaktat ungdomarna per telefon har jag 

berättat om studien och frågat om intresse av att delta. Detta har sedan upprepats 

i början av respektive intervju. 

Samtyckeskravet betonar att deltagarna aktivt samtycker till sitt deltagande i 

ett projekt utan påtryckning. I samband med varje informationssteg har frågan 

om samtycke ställts. Jag har försökt att så långt som möjligt förvissa mig om att 

inga påtryckningar skett utan att ungdomarna verkligen velat delta i intervjuerna 

av fri vilja. Detta har varit särskilt angeläget i en intervjustudie som handlar om 

tvång. Man kan dock diskutera om det riktiga i att tillfråga föräldrarna om ung-

domarna var över 15 år. Något sådant krav finns inte i lagstiftningen, men jag 

har tidigare argumenterat för varför jag ändå gjort detta. Om eller hur föräldrar 

varit påtryckande när det gäller ungdomarnas deltagande har jag därmed inte 

haft möjlighet till inflytande över. 

Konfidentialitetskravet avser att skydda deltagarna så att deras uppgifter inte 

är identifierbara. De citat som används i avhandlingen är utvalda så att det ska 

vara svårt att identifiera personen ifråga. Namnen har av samma skäl fingerats. 

Alla ungdomar har erbjudits att läsa texten för att möjliggöra att vissa passager 

undantas från publicering. I praktiken har inga sådana önskemål framförts från 

ungdomarna. 

Nyttjandekravet säger att forskningsmaterial inte får användas för andra syften 

än det de insamlats för. Alla de intervjuer som gjorts inom studiens ram har helt 

och hållit använts endast för de i forskningsplanen föreskrivna syftena enligt 

forskningsetiskt godkännande. Inga uppgifter från intervjuerna har vidare-

befordrats till personalen. 

Vetenskapsrådet rekommenderar att undersökningsdeltagare ges tillfälle att ta 

del av etiskt känsliga avsnitt och kontroversiella tolkningar innan publicering. 

Beträffande denna punkt så avslutades alla intervjuer med att jag uttryckte ett 

önskemål om att ungdomarna skulle läsa och godkänna den utskrivna intervjun. 

Tolv av ungdomarna ville läsa sina intervjuer medan nio avböjde. Även om jag 

inte krävde något skäl till beslutet att avstå, så framkom det från fem av de nio 

att de ansåg det vara onödigt. Några uttryckte att de hade fullt förtroende för att 

jag skulle hantera intervjuerna väl. Två av ungdomarna var emellertid i så pass 

dåligt hälsotillstånd att de angav att de inte orkade läsa någon utskrift, medan två 

andra ungdomar avböjde utan att ange skäl. Alla de tolv ungdomar som önskade 
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ta del av den utskrivna intervjun fick den sig tillsänd per post. Därefter hade jag 

telefonkontakt med flertalet av ungdomarna och därtill träffade jag ett par av 

dem igen på deras begäran för att gå igenom utskriften tillsammans. Tre av 

ungdomarna hörde dock aldrig av sig och jag misslyckades också med att få tag 

på dem. 

Som Svend Brinkmann & Steinar Kvale (2005, s. 163) påpekar så finns det 

emellertid ett antal etiska dilemman i samband med kvalitativa intervjuer som 

inte går att lösa med regelverk av olika slag utan som kräver skärpt 

uppmärksamhet från forskarens sida.40 Ett sådant dilemma är den påtagliga 

asymmetrin i intervjusituationen. Det är jag som initierar intervjun, definierar vad 

intervjun ska handla om, ställer frågor och avslutar intervjun. Det är på detta sätt 

mitt vetenskapliga kunskapsintresse som styr agendan för intervjun. 

Som jag tidigare beskrivit, så har min ambition varit att på olika sätt skapa en 

situation som så långt som möjligt har samtalets karaktär. I samtalen med 

ungdomarna har jag varit angelägen om att vara en lyssnande person och att ej 

värdera eller konfrontera ungdomarna om jag exempelvis uppfattat något 

motsägelsefullt i vad som berättas. Detta för att i så liten utsträckning som 

möjligt påverka eller störa den vårdsituation ungdomarna finns i. Detta står i 

motsats till vad som rekommenderas i forskningsmetodiska sammanhang där 

exempelvis Kvale (1997, s. 38) säger att intervjuaren så långt det är möjligt skall 

klargöra om motsägelsefulla uttalanden och inkonsekvenser är ett resultat av 

bristfällig kommunikation i intervjusituationen eller om de speglar reella 

motsägelser och inkonsekvenser hos den intervjuade. Jag har dock av etiska skäl 

som jag motiverat ovan inte velat ta några risker som eventuellt kan ha en 

inverkan på den behandling ungdomarna får och jag har därför vanligtvis avstått 

från den typen av klarläggande kommentarer. 

                                            
40 Brinkmann & Kvale (2005, s. 161) menar att en etiskt viktig hållning i intervjusammanhang är 

att sträva efter vad de kallar en ”objectivity of ethics … Being ethical means being open to other 

people, acting for the sake of their good, trying to see others as they are, rather than imposing 

one’s own ideas and biases on them”. Jag tolkar detta först och främst som en uppmaning att inte 

använda andra människor i intervjuer för egna syften eller för att bekräfta egna förutfattade 

föreställningar. Detta överensstämmer väl med Gadamers distinktion mellan förförståelse och 

fördom som jag redogjort för tidigare. Brinkmann & Kvale uttrycker detta också som att etik i 

kvalitativa intervjuer handlar om att låta ”the objects object to what we do to them and say about 

them”. 
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Jag har också varit angelägen om att ungdomarna skulle känna full rätt att 

delta i samtalet på sina villkor, det vill säga att alla svar accepterades liksom även 

rätten att avstå från att svara utan att motivera detta. Dessa villkor för samtalet 

tydliggjordes inledningsvis. Erfarenheterna från intervjuerna är att det endast i 

några enstaka fall uppstod situationer då ungdomarna inte ville svara på någon 

fråga. Det vanligaste var att ungdomarna gärna pratade om sina erfarenheter och 

att de ibland spontant uttryckte tillfredsställelse över att få prata med någon som 

inte tillhörde vården. 

Jag har också, som jag tidigare framfört, varit noga med att betona att jag inte 

tillhörde vården. Detta såg jag som en viktig information till ungdomarna om att 

det de berättade för mig i intervjun inte skulle gå vidare till personalen och 

komma att användas på något annat sätt. Det var också en markering av att jag 

inte ville samtala med dem om deras sjukdom utan att intervjun skulle komma att 

handla om andra saker. 

Utöver detta vill jag framhålla att jag försökt att i mitt tolkningsarbete hålla 

kvar min erfarenhet tillsammans med ungdomarna från samtalen, även när jag 

distanserat mig från texten med teorins hjälp. Mina tolkningar blir dekontext-

ualiserade och tappar på det sättet kontakten med den levande personen, men jag 

är angelägen om att tolkningarna ändå genom dialektiken mellan närhet och 

distans behåller en respekt för ungdomarna så att det i någon mån motsvarar min 

ambition om att ”ge röst” åt dem. Detta för att så långt som möjligt motsvara 

Brinkmann & Kvales (2005, s. 179) uppmaning om att ”the rationale of research 

is to lend a voice to that which is other than oneself – to let the object object – 

and this is also the core of ethics”. 
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KAPITEL 4 

Ramfaktorer för barn- och ungdomspsykiatrisk vård 

Jag har nu presenterat avhandlingens teoretiska utgångspunkt och de teoretiska 

och metodologiska överväganden som jag gjort för det fortsatta arbetet. Jag 

kommer nu att redogöra för den barn- och ungdomspsykiatriska vårdens 

ramfaktorer med särskild tonvikt på villkoren för tvångsvård. Avsikten är att 

teckna en bakgrund för de empiriska undersökningar som avhandlingen bygger 

på. Underlaget för kapitlet är hämtat från offentliga texter som beskrivs i det 

följande. Jag beskriver först barn- och ungdomspsykiatrin som verksamhet 

utifrån följande frågor: Vad är barn- och ungdomspsykiatrisk vård och hur 

beskrivs verksamhetens målgrupp? Hur är vården organiserad? Vilka kunskaps-

områden finns representerade inom barn- och ungdomspsykiatrin? Därefter 

redogör jag för den lagstiftning som reglerar vården, med särskilt fokus på 

psykiatrisk tvångsvård. En för sammanhanget relevant fråga är under vilka 

villkor som vård mot en människas vilja kan ske och vilka rättigheter patienten 

har i en sådan situation. Avslutningsvis redogör jag för barnets rättigheter med 

utgångspunkt från barnkonventionen, och hur detta relaterar till sjukvårdens 

regelverk. 

Barn- och ungdomspsykiatrisk vård 

I varje landsting finns det en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik med 

slutenvård41 samt en eller flera öppna mottagningar (Socialstyrelsen 1997).42 Den 

barn- och ungdomspsykiatriska vården bedrivs huvudsakligen i form av 

öppenvård. I Socialstyrelsens beskrivning anges att över 90 % av patienterna 

behandlas helt i öppenvård. Detta innebär att patienten erbjuds behandling i form 

av polikliniska besök eller vid en s.k. dagavdelning, men bor kvar i hemmet. För 

                                            
41 Slutenvård skall inte blandas samman med tvångsvård. Merparten av slutenvården bedrivs som 

frivillig vård enligt HSL, medan tvångsvård enligt LPT omfattar en mindre del av slutenvården. 

Enligt Socialstyrelsens slutenvårdsregister vårdades 2500-3000 barn och ungdomar per år i barn- 

och ungdomspsykiatrisk slutenvård under perioden 2002-2005. Någon officiell statistik över 

antalet tvångsvårdade finns inte, men på basen av forskningsprojektets uppgifter kan andelen 

tvångsvårdade ungdomar enligt LPT beräknas vara cirka 5 % av den totala slutenvården. 
42 I region Skåne och Västra Götaland finns flera kliniker. 
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svårare och akut problematik finns i de flesta landsting sjukhusavdelningar för 

dygnetruntvård. Denna vårdform benämns slutenvård vilket innebär att 

patienten vårdas dygnet runt, vanligen i frivilliga former. Antalet platser för 

sådan dygnetruntvård har minskat kraftigt under de senaste decennierna och 

endast en mycket liten del av de barn och ungdomar som söker till barn- och 

ungdomspsykiatrin vårdas numera på en dygnetruntavdelning (SOU 1998:31). En 

av de kliniker som ingår i denna studie visade sig ha avvecklat dygnet-runtvården 

och erbjuder i stället dagvård och stöd i hemmet. Vårdpersonalen på denna enhet 

är organiserade i mobila team som arbetar hemma hos ungdomarna och deras 

föräldrar. En förälder är i detta vårdsammanhang vanligen sjukskriven för att 

kunna vara den primära vårdaren för sitt barn. Kliniker som organiserat sig på 

detta sätt kan dock snabbt erbjuda slutenvård (och tvångsvård) om någon 

bedöms vara i oundgängligt behov av sådan vård. 

Det var enkelt att finna uppgifter om verksamhetens organisation, men när jag 

sökte efter officiella dokument som på något sätt beskriver barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård när det gäller uppdrag, innehåll och metoder, så visade 

det sig vara betydligt svårare. Av hälso- och sjukvårdens regelverk framgår 

ingenting om vårdens mål och innehåll i mer konkret betydelse. Genom den 

statliga Barnpsykiatrikommitténs betänkande ”Det gäller livet” (SOU 1998:31) 

fick jag emellertid klart för mig att innehållet i respektive område inom 

sjukvården utvecklas och definieras av respektive specialitet och inte av någon 

nationell myndighet.43 Detta innebär att det således inte finns några nationella 

uppdrag eller direktiv för innehållet i den vård som skall bedrivas utan detta är 

upp till professionen att definiera. De huvudsakliga källor som jag använt i detta 

avsnitt är nämnda utredning (SOU 1998:31) och dokumentet ”Barn- och 

ungdomspsykiatrins målgrupp och uppgifter” som utgivits av Svenska föreningen 

för barn- och ungdomspsykiatri (www.slf.se/templates/Association Page.aspx?id 

=6553).44 

Den psykiatriska vården av barn och ungdomar är en del av landstingens 

hälso- och sjukvård och betecknas som en specialistresurs inom sjukvården. I 

Barnpsykiatrikommitténs betänkande (SOU 1998:31) uppskattas att lågt räknat 

5-10 % av alla barn och ungdomar vid en viss tidpunkt lider av psykiska problem 

och störningar som är av den arten och graden att behandling kan anses behövlig. 
                                            
43 Tillsynsmyndighet är emellertid Socialstyrelsen. 
44 Denna förening är Svenska Läkaresällskapets sektion för barn- och ungdomspsykiatri och 

specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund. 
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Det framgår dock inte av detta betänkande hur stor andel av dessa barn och 

ungdomar som faktiskt kommer till vård. Socialstyrelsen beräknar dock att cirka 

12-15 % av alla barn och ungdomar kommer att ha haft kontakt med barn- och 

ungdomspsykiatrin någon gång under uppväxtåren (Socialstyrelsen 1997). 

Målgruppen för den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten är formu-

lerad av Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri på följande sätt: 

 
Barn och ungdomar som visar symtom på, eller löper risk att få, 

psykisk ohälsa och deras familjer utgör barn- och ungdomspsykiatrins 

målgrupp. Hit hör avvikelser av normal psykomotorisk utveckling, 

begåvningshandikapp, autismspektrumstörningar, beteendestörningar, 

känslomässiga störningar, psykosomatiska tillstånd, störningar i 

ätbeteendet, ångesttillstånd, depressioner, självmords- och självskade-

beteenden, förvirringstillstånd och psykoser. Speciella riskgrupper är 

barn som utsatts för sexuella övergrepp och annan barnmisshandel, 

samt ungdomar med asocialitets- och missbruksproblem. 

(www.slf.se/templates/AssociationPage.aspx?id=6553) 

 

Denna beskrivning visar att det på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik före-

kommer barn och ungdomar med en stor variation av symtom och diagnoser. Av 

beskrivningen framgår att verksamheten förutom arbete med barn och ungdomar 

med definierade psykiatriska tillstånd också arbetar med barn och ungdomar i 

sociala riskmiljöer av olika slag. 

Enligt dokumentet skall formen för behandling avgöras av symtomens art och 

den specifika situation som varje patient befinner sig i, med andra ord en 

individuell anpassning av behandlingen till varje enskild individ. Målsättningen 

för vården beskrivs vara: 

 
… att igenkänna, bota, lindra och förebygga psykisk sjukdom och 

störning, som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad. I mål-

sättningen ingår också att verka för att barns intressen tillvaratas i 

samhället. 

(www.slf.se/templates/AssociationPage.aspx?id=6553) 

 

Denna målsättning inbegriper alla former av psykisk sjukdom och störning som 

kan inverka negativt på ett barns utveckling. Förutom detta individperspektiv har 
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verksamheten också en ambition att verka för barns intressen i ett samhälls-

perspektiv. 

I Barnpsykiatrikommitténs betänkande (SOU 1998:31, s. 225) betonas att 

barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistresurs som bör koncentrera sina 

insatser till de mest behövande barnen och familjerna, att barn och ungdomar 

med tidig risk att utveckla svår psykisk störning samt ungdomar i inledningsfasen 

till utveckling av psykisk sjukdom skall ges särskild prioritet. 

 

Kunskapsområdet barn- och ungdomspsykiatri beskrivs i föreningens dokument 

på följande sätt: 

 
Det som utmärker barn- och ungdomspsykiatrin är att dess kunskaps-

område är av tvärvetenskaplig natur. Medicinska, psykologiska och 

sociala vetenskapsområden integreras. Kunskapen om psykopatologi är 

central liksom även frigörandet av resurser hos barn och familj. 

Systemteoretisk kunskap om ömsesidighet och samspel i mänsklig 

interaktion är nödvändig. Såväl neuropsykologiska som utvecklings-

psykologiska aspekter och insikt om dynamiken i störningars 

uppkomst är av grundläggande betydelse för förståelse av funktion och 

symptom. Inlärningspsykologi och pedagogik är likaså väsentliga 

kunskapsområden. Socialpsykologi och kommunikationsteori är 

viktiga då det gäller att förstå samspelets betydelse för 

normalutveckling, resurser och avvikelser. Barn- och ungdoms-

psykiatrins tvärvetenskapliga inriktning speglas i olika 

utbildningsbakgrund hos personerna i verksamheten. 
(www.slf.se/templates/AssociationPage.aspx?id=6553) 

 

Inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården arbetar flera yrkesgrupper som 

representerar olika kunskapsområden. Där återfinns läkare, psykolog, socionom/ 

kurator, sjuksköterska, skötare/behandlingsassistent, lärare m.fl. (Wrangsjö 

2002). Det innebär att alla ungdomar som kommer i kontakt med vården kan 

påräkna möten med personal från flera olika kategorier. När det gäller 

slutenvården, som jag studerar, så är verksamheten organiserad så att det finns 

avdelningspersonal (ibland rubricerad som omvårdnadspersonal) som alltid 

befinner sig i samma miljö som ungdomarna. Här rör det sig främst om sjuk-

sköterskor och skötare (eller liknande yrkeskategorier) som arbetar i skift dygnet 

runt. Därtill finns ett team bestående av läkare, psykolog och kurator som har 



 

 81 

planerade samtal med eller undersökningar av patienten. Dessutom finns det 

lärare, som är kommunalt anställda men placerade på klinikens skola, vilket 

innebär att de inte direkt är en del av hälso- och sjukvårdspersonalen, men de 

finns ändå i ungdomarnas miljö, om än något vid sidan av det ordinarie 

vårdarbetet (Wrangsjö 2002). 

Sammanfattningsvis har barn- och ungdomspsykiatrin ett arbetsområde som, 

enligt verksamhetens egen beskrivning, är mycket brett, allt från allvarliga 

psykiska sjukdomar till barn i sociala riskmiljöer. Den vårdform som jag 

undersöker, slutenvården, berör en mycket liten del av de barn och ungdomar 

som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin. I slutenvården arbetar personer 

som representerar en rad olika kunskapsområden. Jag uppfattar att samtal är en 

central behandlingsform, om man med samtal menar såväl vardagliga samtal i 

avdelningens olika aktiviteter som mera avgränsade terapeutiska och/eller 

diagnostiska samtal. 

Barn- och ungdomspsykiatrins regelverk 

Jag kommer nu att kort presentera det juridiska regelverket för den barn- och 

ungdomspsykiatriska vården. Detta avsnitt är av redogörande art avsedd som 

bakgrund inför de kommande empiriska studierna. 

Då den barn- och ungdomspsykiatriska vården är en del av den allmänna 

hälso- och sjukvården, så sker vården med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), som reglerar all hälso- och sjukvård i Sverige. HSL fastställer att 

samhället är skyldigt att tillhandahålla hälso- och sjukvård för medborgarna. 

Däremot finns det i Sverige inte någon patienträttighetslag som ger medborgarna 

rätt att få vård.45 

Den hälso- och sjukvård som samhället ska tillhandahålla förutsätter att 

patienten begär denna vård. Visserligen uttrycks inte detta explicit i lagen, men 

det framgår underförstått av kravet på ”god vård”, se nedan. Det är således inte 

möjligt att vårda någon mot dennas vilja med stöd av HSL. 

                                            
45 Patienträttighetslag finns i många andra länder, exempelvis i samtliga övriga nordiska länder. 

Ansvarskommittén (SOU 2007:10) föreslog en översyn av hälso- och sjukvårdslagstiftningen med 

avseende på patientens ställning och att bestämmelser som idag finns i olika författningar samlas i 

en ny patientlag. Kommittén föreslog också en översyn och utvidgning av den patienträttsliga 

lagstiftningen. Regeringen har nu beslutat om en offentlig utredning av detta förslag (Dir. 2007:90 

Patientens rätt i vården). 
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I HSL:s portalparagraf (2 §) formuleras målet för hälso- och sjukvården som 

”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Vidare 

framhålls att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet.46 Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård skall ges företräde till vården (2 §). 

I HSL finns en definition på vad som är ”god vård” som gäller generellt för 

hela hälso- och sjukvården. Av lagen framgår att vården skall 1) vara av god 

kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2) 

vara lätt tillgänglig, 3) bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, 4) främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjuk-

vårdspersonalen samt 5) tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården (2 a §). Det är punkt 3 i denna paragraf som innebär att sjukvård 

förutsätter att patienten samtycker till vården. 

Vidare står det att varje patient skall ges individuellt anpassad information om 

sitt hälsotillstånd och om de metoder som finns för såväl undersökning som vård 

och behandling (2 b §). Om information inte kan lämnas till patienten skall 

någon närstående informeras. 

Ytterligare en lag som bör nämnas i detta sammanhang är Lag (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS), som riktar sig till 

hälso- och sjukvårdens personal. Denna lag innehåller en bestämmelse om att 

”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården 

skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Patienten skall visas omtanke och respekt.” (2 kap. 1 §). 

Barn- och ungdomspsykiatrisk tvångsvård 

Jag övergår nu till frågan om villkoren för den psykiatriska tvångsvården. Den 

generella förutsättningen för att hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas är att 

patienten själv begär vården och att den därför kan betecknas som frivillig. Det 

finns dock en särlagstiftning på det psykiatriska området som medger att vård ges 

mot patientens vilja, s.k. tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT). 

                                            
46 Dessa uttryck återkommer jag till i dokumentstudien. 
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Förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård framgår av lagens 3 §, där 

samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda: 

 
Tvångsvård får ges endast om 

1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning, 

2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga 

förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, 

som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är 

intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnet-

runtvård, och 

3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av 

patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att 

vården inte kan ges med hans samtycke (3 § LPT). 

 

Begreppet psykisk störning infördes i samband med lagens ikraftträdande 1991 

och ersatte begreppet psykisk sjukdom som fanns i den tidigare tvångsvårdslagen 

(LSPV). Denna förändring bottnade i ett förändrat synsätt på psykiatrisk 

tvångsvård, där den nya lagen ville peka på att det är vårdbehovet som skall 

utgöra grund för tvångsvård och inte sjukdomstillståndet eller diagnosen i sig. 47 

I lagen finns ingen närmare definition av begreppet ”allvarlig psykisk störning” 

men av Socialstyrelsens allmänna råd48 framgår vilka sjukdomstillstånd som ”bör 

räknas” till denna kategori. Som allvarlig psykisk störning räknas psykos,49 

depression med självmordsrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenom-

brott av psykotisk karaktär och allvarligt tvångssyndrom. 

Av samma dokument framgår att allvarligheten av den psykiska störningen 

skall bedömas utifrån både störningens art och grad.50 Det framhålls också att 

                                            
47 Detta resonemang framgår av förarbeten till lagen, främst SOU 1984:64 Psykiatrin, tvånget och 

rättssäkerheten. Betänkande av Socialutredningen och Prop. 1990/91:58 Om psykiatrisk 

tvångsvård. 
48 SOSFS 2000:12 (M), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk vård och 

rättspsykiatrisk vård. 
49 Med psykos avses tillstånd med störd verklighetsuppfattning och med något av symtomen 

förvirring, tankestörning, hallucination och vanföreställning. 
50 Med art menas sjukdomstypen och grad syftar på den psykosociala funktionsnivån och på hur 

svåra symtomen är. 
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den psykiska störningen skall bedömas utifrån såväl medicinska som 

psykologiska och sociala faktorer.51 

Med oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård, som det andra 

kriteriet kräver, avses att patientens liv eller hälsa skall vara i fara om vård inte 

ges (Prop. 1990/91:58, s. 91). Bedömningen av detta vårdbehov ska ske med 

utgångspunkt i sjukdomstillståndet men också med hänsyn till ”patientens 

levnadsförhållanden och hans relationer till omgivningen” (Prop. 1990/91:58, s. 

92). Det är i princip endast patientens eget vårdbehov som ska bedömas men 

hänsyn till andra människor ska också vägas in i beslutet. I 3 § LPT sägs 

nämligen att man även ska beakta ”om patienten till följd av sin psykiska 

störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska 

hälsa”. 

Det tredje kriteriet för tvångsvård är att patienten motsätter sig den vård som 

bedöms behövlig. I annat fall skall vård ges på frivillig grund. 

Beslut om intagning för tvångsvård fattas på grundval av ett så kallat vårdintyg 

(4 §). Vårdintyg får endast utfärdas av legitimerad läkare i allmän tjänst. Av 

vårdintyget skall framgå skälen för den bedömning som gjorts vad avser beslut 

om tvångsvård. Frågan om intagning till tvångsvård skall avgöras skyndsamt efter 

undersökningen av patienten, dock senast 24 timmar efter att patienten kommit 

till vårdinrättningen (6 §). Beslut om tvångsvård kan endast fattas av en 

överläkare, som är specialist i psykiatri. Det får då inte vara samma läkare som 

tidigare utfärdade vårdintyget och intyget får inte vara äldre än fyra dagar (6 b 

§). Överläkaren har rätt att fatta beslut om tvångsvård under en period om högst 

fyra veckor och därefter krävs en rättslig prövning av länsrätten, som kan 

fastställa fortsatt tvångsvård i maximalt fyra månader (7 §). Ett länsrättsbeslut 

kan förlängas upp till sex månader i taget efter förnyad prövning. Vid beslut i 

länsrätten har ungdomar från 15 år ålder processbehörighet, vilket innebär rätt 

att närvara och rätt till personligt ombud (44 §). 

Det finns också en möjlighet att vårdformen för en patient som vårdas frivilligt 

övergår till tvångsvård under pågående vård. För ett sådant beslut krävs dels ovan 

nämnda tre kriterier, dels att ”patienten till följd av sin psykiska störning kan 

befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan” (11 §). Ett sådant 

beslut skall underställas länsrättens prövning senast nästkommande dag. 
                                            
51 Prop. 1990/91:58, s. 86 f. Beskrivningen av innebörden av ”allvarlig psykisk störning” återges 

också i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och 

rättspsykiatrisk vård, se SOSFS 2000:12 (M). 
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Enligt regelverket ska det finnas en vårdplan som skall upprättas snarast efter 

intagningen där ”de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att 

nå syftet med tvångsvården skall uppnås och för att resultaten av dessa insatser 

ska kunna bestå” (16 §). Det är vidare så att vårdplanen ”så långt som möjligt” 

ska upprättas ”i samråd med patienten” (16 §). I Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd för psykiatrisk tvångsvård (4 kap. 2 § SOSFS 2000:12 [M]) 

formuleras detta på följande sätt: ”Patientens delaktighet och inflytande skall 

tillgodoses i vårdplaneringen. Om det inte är möjligt att upprätta vårdplanen i 

samråd med patienten, skall detta anges i planen.” Dessutom skall samråd ske 

med patientens närstående ”om det inte är olämpligt” (16 § LPT). Det finns 

således ett krav på sjukvården att möjliggöra för patienten att vara delaktig även i 

tvångsvården. Jag avser att återkomma med en närmare analys av dessa regler i 

dokumentstudien. 

Det finns vissa tvångsåtgärder som får vidtas enligt LPT utan patientens 

samtycke. En sådan tvångsåtgärd är kvarhållningsrätten, vilket innebär att 

patienten får hindras att lämna avdelningen och sjukhusområdet. Andra åtgärder 

som kan tillgripas är: fastspänning med bälte (19 §), avskiljande (20 §), 

inskränkningar i en patients rätt att använda elektroniska kommunikations-

tjänster (20 a §), omhändertagande av viss otillåten egendom (21 §), granskning 

av försändelser till patienten (22 §) och kroppsvisitering/ytlig kroppsbesiktning 

(23 §). 

Sedan den 1 juli 2000 finns i 2 a § LPT en s.k. proportionalitetsprincip fastlagd 

som anger att tvångsåtgärder endast får tillgripas om de står i rimlig proportion 

till syftet med åtgärden. Vidare sägs att tvånget skall utövas så skonsamt som 

möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten. 

Enligt lag har patienten rätt att få en stödperson som bistår i personliga frågor 

under vårdtiden. 

Sammanfattningsvis så är möjligheten för intagning med tvång begränsad till 

personer med ”allvarlig psykisk störning” som är i ”oundgängligt behov av … 

kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård” och som motsätter sig denna vård. Det 

finns i tvångsvården krav på samråd med patienten och att denna ska ges 

möjligheter till delaktighet och inflytande i planeringen av sin tvångsvård. Jag 

kommer senare att analysera lagtextens formuleringar i dessa avseenden. 
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Patientens rättssäkerhetsgarantier 

Att vårda en människa mot hennes vilja utgör ett avsteg från det skydd för den 

personliga friheten som Regeringsformen (1974:152) föreskriver. Vad finns det i 

en sådan situation för rättssäkerhet för patienten? 

För det första har patienten rätt att till länsrätten överklaga själva beslutet om 

intagning till tvångsvård (32 § LPT). Denna rätt kvarstår under hela vårdtiden 

och patienten har rätt att begära att vården skall upphöra. En sådan begäran skall 

prövas av chefsöverläkaren och om denna begäran avslås har patienten rätt att 

överklaga beslutet till länsrätten. Länsrättens beslut kan i sin tur överklagas till 

kammarrätten och därefter till regeringsrätten. 

Om personalen använder olika typer av tvångsåtgärder har vården skyldighet 

att anmäla detta till Socialstyrelsen (19 och 20 §§ LPT). Detta gäller för fast-

spänning med bälte överstigande fyra timmar, avskiljande över åtta timmar i 

sträck samt vid inskränkning av elektroniska kommunikationstjänster. Genom 

detta förfaringssätt har Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, möjlighet att 

överväga om behov av tillsyn föreligger. 

Patienten kan också anmäla vissa beslut till justitieombudsmannen (JO), som 

har till uppgift att tillse att all offentlig verksamhet i Sverige efterlever de lagar 

och förordningar som är gällande för verksamheten. 

Det är genom chefsöverläkarens försorg som patienten skall erhålla in-

formation om sina rättigheter till att överklaga beslut, att anlita ombud eller 

biträde och rätten till offentligt biträde (48 § LPT). 

Sammanfattningsvis har patienten flera olika möjliga vägar att överklaga 

beslut i tvångsvården. Dessa rättigheter ska patienten ha information om från 

läkarens sida. 

Barnets rättigheter 

I den lagstiftning som jag nu redogjort för finns det i princip inga punkter som 

specifikt berör barn och ungdomar utan samma kriterier för tvångsvård gäller 

såväl för ungdomar som för vuxna. 

Jag vill av denna anledning nu göra en mindre utvikning och diskutera frågan 

om barnets rättigheter och hur denna fråga påverkat svensk hälso- och 

sjukvårdslagstiftning. Frågor om respekt för barnet och dess rättigheter har vuxit 

i betydelse under 1900-talet. Nationernas Förbund antog redan 1924 en 
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deklaration om barnets rättigheter, som kom att kallas Genévedeklarationen. En 

av förgrundsgestalterna i förarbetet till denna var den polske läkaren och 

pedagogen Janusz Korczak (Hartman 2001) som i sina verk konsekvent utgick 

från betydelsen av att möta barn med respekt och att se barn som fullvärdiga 

personer med egna rättigheter. Korczak betonade barnens rätt att uttrycka sina 

åsikter och önskningar och att vara delaktiga i beslut som gällde dem själva: 

 
… barnens främsta och oantastliga rättighet är rätten att uttrycka sina 

tankar, att aktivt delta i bedömningar och domslut som gäller dem 

själva. När vi mognar till att känna respekt och förtroende för barnen, 

när de fått förtroende för oss vuxna och själva framför vad de tycker 

om sina rättigheter – då kommer antalet problem att minska och 

misstagen bli färre (Korczak 1918/1992, s 43). 

 

Den respekt för barnet som Korczak formulerar kan ses som ett uttryck för 

delaktighet. Ett sådant sätt att förstå delaktighet kan ses som en viktig 

förutsättning för idén om barnets rättigheter (Hägglund 2007). Barn har rätt att 

bli lyssnade på och respekterade för sina uppfattningar för att de är ”en avsevärd 

del av hela mänskligheten” (Korczak 1929/2002, s. 47) och inte för att de är 

blivande vuxna. 

Vikten av att lyssna på barn och ge dem en plats i frågor som berör deras liv 

har även en central plats i nutida dokument om barnets rättigheter. År 1989 

antog Förenta nationernas generalförsamling Konventionen om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen), som en tydlig markering av vilka rättigheter som 

borde gälla för barn över hela världen. Så gott som samtliga länder i världen har 

nu ratificerat denna konvention. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen är inriktad på individen, det enskilda barnet, och innehåller 

olika typer av rättigheter; ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och 

medborgerliga, och omfattar alla barn under 18 år. Konventionens 54 artiklar är 

sorterade i fyra kategorier. Den första är barns rätt att överleva, den andra är 

barns rätt att utvecklas, den tredje är barns rätt till skydd och den fjärde barns 

rätt att delta. FN:s specialsession om barn beslutade i maj 2002 om en 

handlingsplan där fyra av de 54 artiklarna (artiklarna 2, 3, 6 och 12) nämndes 

särskilt som ett ramverk för arbetet för barn (Konventionen om barnets 
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rättigheter 2006, s. 10). I artikel 2 återfinns grundtanken att barn har fullt och 

lika människovärde där jämställdhet också gäller barn emellan. Barnets bästa är 

den bärande principen i artikel 3, som handlar om att barnets bästa skall beaktas 

i alla sammanhang där åtgärder som rör barn beslutas. Artikel 6 handlar om 

barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 12 handlar om att barn 

måste få möjlighet att göra sig hörda och få påverka sin egen situation. 

Innebörden i artikel 12 är att inga beslut får fattas innan barnet hörts i saken. 

Denna artikel har sin grund i tanken om barns fulla och lika människovärde och 

betonar barnets rätt att få möjlighet att påverka sin egen situation. 

 

Barnkonventionen artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som 

berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, 

antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och 

på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 

procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som 

rör barnet. 

 

Kristina Bartley (1998, 2001) delar in barnets rättigheter i rättigheter för barnet 

som objekt respektive rättigheter för barnet som aktör. Dessa olika sätt att se på 

barnet leder enligt Bartley till olika konsekvenser. Ett objektperspektiv leder till 

att barnet ses som svagt och sårbart, vilket kan vara aktuellt när det gäller 

exempelvis behov av mat, omsorg eller skydd som det inte kan ombesörja på egen 

hand. Ett aktörsperspektiv leder däremot till synen på barnet som ett aktivt 

subjekt med eget utrymme och egna rättigheter (artiklarna 12-16). Enligt Bartley 

har ett övervägande antal artiklar i barnkonventionen ett objektperspektiv och 

endast ett fåtal talar om barnet som aktör. Dock bör nämnas att tidigare 

konventioner (1924 och 1959) helt saknade ett aktörsperspektiv. 

I barnkonventionens artikel 3 stadgas att barnets bästa alltid skall utgöra en 

utgångspunkt i alla frågor rörande barn såväl i rättsliga frågor som i övriga 

samhällsfrågor. Vad som är barnets bästa är dock inte entydigt och kan variera 

beroende på sammanhang (Schiratzki 2006). I bedömningen av vad som är 

barnets bästa ingår en avvägning mellan barnets rätt till autonomi och dess behov 

av skydd. 
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… att barnet är och bör vara ett självständigt rättsubjekt, med lika och 

fullt människovärde och inte mindre värd än vuxna, men samtidigt i 

behov av särskild omsorg och skydd på grund av sårbarhet (Svensson 

2001, s. 40). 

 

Konventionens artikel 12 är emellertid inte ett uttryck för en syn på barnet som 

autonomt utan snarare en betoning av att barnet får uttrycka sina egna åsikter i 

alla frågor som rör barnet och att dessa åsikter tillmäts betydelse. Denna rättighet 

ska då ses i relation till artikel 5, som pekar på föräldrars ansvar och rättighet att 

ge ”lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna 

konvention” (Konventionen om barnets rättigheter 2006, s. 35). Denna balans-

gång beskrivs av Rebecca Stern som ”The crux of the matter is how to provide 

protection whilst not preventing the child from gaining experience or intruding 

on his or her privacy and right to private life” (2006, s. 143). 

Inom juridiken ses rätten till autonomi och integritet för den enskilde som en 

rättslig grundprincip i vårt samhälle. Svensson benämner detta som ”rättighets-

idéns monologiska inriktning, innehavaren av en rättighet är en autonom individ” 

(2001, s. 41). Rättssubjektet konstitueras, enligt denna uppfattning, av sig själv 

och överensstämmer därmed väl med ”traditionell filosofis huvud-sakligen 

monologiska inriktning” (Svensson 2001, s. 41). I denna rättsfilosofiska 

uppfattning finns därmed inte föreställningen om människans dialogiska karaktär 

uttryckt. Att människan i grunden blir till i relation till andra är en uppfattning 

som, enligt Svensson, börjar framföras i rättsfilosofiska sammanhang, men detta 

har ännu inte fått genomslag i juridikens strukturer. 

I och med att Sverige ratificerade barnkonventionen blev barnets bästa ett 

politiskt mål som också gjordes till en målsättning för rättssystemet. I den 

svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen har dock inga förändringar gjorts med 

anledning av barnkonventionen. Socialstyrelsen fick emellertid, med anledning av 

barnkonventionen, i uppdrag att ta fram ett underlag om vilken barnkompetens 

som bör säkerställas bland den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med 

barn och ungdomar (Socialstyrelsen 2001a). Socialstyrelsen gav i sin tur en 

expertgrupp i barn- och ungdomsmedicin i uppdrag att ta fram ett underlag med 

förslag. Rapporten (Socialstyrelsen 2001b) problematiserar emellertid inte barns 

rättigheter i sjukvården utan är enbart en genomgång över de olika yrkesmässiga 

kompetenser som man anser behövs inom sjukvården. Det som på något sätt 

handlar om barnets rättigheter inom vården är den punkt som relaterar till 
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Nordisk Förening för sjuka barns behov (www.nobab.se) där man betonar att 

barn och ungdomar skall vårdas på barnklinik och av personal med särskild 

utbildning och kompetens. 

Inom sociallagstiftningen kom det däremot direkta förslag till förändringar 

med anledning av barnkonventionen. I en proposition som rör förslag till för-

ändringar i socialtjänstlagen, står följande: 

 

Vad som är barnets bästa är inte en gång för alla givet. Begreppet är 

relativt och betyder olika saker för olika människor beroende på hur 

barnets behov uppfattas av dem. Begreppets innebörd förändras över 

tid i takt med att ny kunskap växer fram och värderingar i samhället 

förändras (Prop. 1996/97:124, s. 100). 

 

Socialtjänstlagen förändrades med anledning av detta förslag den 1 januari 1998 

efter att Sverige ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter.52 Lagen 

kompletterades då med en bestämmelse som handlade om barnets bästa och 

barnets rättigheter, vilket har en tydlig koppling till artikel 3 i FN:s konvention 

om barnets rättigheter. I nu gällande socialtjänstlag (SFS 2001:453) formuleras 

detta på följande sätt: 

 
När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till 

barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år (1 

kap. 2 § SoL). 

Barnet i hälso-  och sjukvårdens regelverk 

Någon motsvarande förändring av sjukvårdens regelverk med anledning av 

barnkonventionen har jag inte kunnat finna, då Hälso- och sjukvårdslagen inte 

innehåller några särbestämmelser gällande barn och ungdomar. Detta innebär att 

de grundläggande principer som gäller inom hälso- och sjukvården för vuxna 

också gäller för barn och ungdomar under 18 år (Svensson 2007). 

                                            
52 Historiskt har barnet betraktats som rättslöst och utvecklingen till att i dag tillerkänna barnet 

en egen rättslig ställning har gått successivt. Genom tillkomsten av 1960 års barnavårdslag erhöll 

barn över 15 år egen rättslig ställning och fick möjlighet att delta i vissa delar av den juridiska 

processen. Genom socialtjänstreformen i början 1980-talet erhöll även yngre barn en plats i den 

rättsliga processen och fick på så sätt en förbättrad rättslig ställning (Mattsson 2002). 
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Samtliga lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hälso- och 

sjukvården är generella oavsett ålder.53 Det finns i de författningar som jag 

redogjort för endast en särskild regel som gäller barn och ungdomar, nämligen 44 

§ LPT som säger följande: 

 

Om patienten har fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan i mål 

och ärenden enligt denna lag. En patient som är yngre bör höras, om 

det kan vara till nytta för utredningen och det kan antas att patienten 

inte tar skada av att höras (44 § LPT). 

 

Det är således patientens egen inställning till vård som skall bedömas även om 

patienten är underårig. Det påpekas att även en patient som är yngre än 15 år bör 

höras för att kunna ta ställning till den vård som erbjuds, om det inte kan leda till 

skada för barnet. 

Principen om att vården kräver samtycke bygger på att patienten är 

beslutskompetent. Vad som menas med beslutskompetens i ett barn- och 

ungdomspsykiatriskt sammanhang har diskuterats av Gustav Svensson (2006, s. 

153) och han anser att man enkelt uttryckt kan säga ”att patienten måste förstå 

vad saken handlar om”.54 Svensson säger vidare att beslutskompetens sällan 

handlar om antingen eller utan snarare är en gradfråga. En person kan uppfattas 

ha förmåga att besluta om vissa frågor, men saknar möjligheten i vissa andra 

sammanhang. Lagen innehåller inte någon bestämmelse som reglerar hur själva 

samtycket skall meddelas som kan vara såväl muntligt som skriftligt. Det kan 

gälla situationer då patienten inte är medveten om den aktuella medicinska 

situationen, men där personalen bedömer det troligt och rimligt att patienten i 

medvetet tillstånd skulle samtycka till vård, s.k. presumtivt samtycke. Även i vissa 

lägen då patienten inte skulle antas samverka till vård och behandling, men då 

situationen handlar om en nödsituation kan sjukvården ha rätt att handla. 

                                            
53 I SOU 1995:5 Vårdens svåra val, hänvisas till att Sverige ratificerat FN:s konvention om barnets 

rättigheter genom att Hälso- och sjukvårdslagen i sin målparagraf har formuleringen ”god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. På detta sätt anses Sverige ha uppfyllt 

konventionens krav. Denna formulering har emellertid funnits i lagen sedan dess tillkomst 1982. 
54 Se 3 § i det förslag till lag om ställföreträdare för vuxna med bristande beslutsförmåga inom 

hälso- och sjukvården, SOU 2004:112, s. 1032 ff. Utredningen ger följande definition av 

beslutskompetens; att personen uppenbarligen inte förmår ”att tillgodogöra sig information i en 

fråga som gäller hans eller hennes vård, att självständigt överväga konsekvenserna av beslut i 

frågan eller att meddela sin mening”. 
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Svensson pekar också på en viktig distinktion mellan negativ och positiv 

självbestämmanderätt i dessa sammanhang. Rätten till samtycke, det vill säga att 

säga ja eller nej till förslagen vård eller behandling, kan beskrivas som patientens 

negativa självbestämmanderätt. Rätten att välja behandling utifrån olika före-

slagna behandlingsalternativ (3 a § HSL) benämns patientens positiva självbe-

stämmanderätt. 

Hur barns och ungdomars beslutsförmåga skall bedömas finns inte omnämnt i 

regelverket men oftast sker det via de personer som företräder barnet, d.v.s. i 

första hand barnets vårdnadshavare.55 Ett barn som på egen begäran önskar bli 

inlagd på en psykiatrisk avdelning får ej göra detta utan förälders samtycke.56 

Barnet kan således inte utnyttja den positiva självbestämmanderätten på detta 

sätt. Är föräldern mot en inläggning på en barn- och ungdomspsykiatrisk 

avdelning kan en anmälan till socialnämnden vara aktuell som grund för ett 

eventuellt beslut om vård med stöd av LVU. 

Sammanfattningsvis är de grundläggande principer som finns fastslagna i HSL 

och LPT desamma för såväl vuxna som barn och ungdomar.57 Det som ändå bör 

uppmärksammas är att barn och ungdomar inte alltid kan ses på samma sätt som 

vuxna när det gäller beslutanderätt i vården. Detta medför att sjukvården kan 

kommunicera omkring barnets hälsotillstånd till de personer som företräder 

barnet och då oftast föräldrarna. Så är givetvis fallet när det gäller små barn, men 

var gränsen går när en ung människa kan anses ha en egen beslutsförmåga 

framgår inte av gällande lagstiftning på något entydigt sätt (Svensson 2007).  

                                            
55 Jämför Mattsons studie (2002) inom socialtjänsten som funnit att de olika representanterna för 

barnet framför olika bilder av barnets uttalanden. 
56 Av 6 kap. 11 § Föräldrabalken framgår att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt 

med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och 

önskemål. 
57 Det bör påpekas att det finns en nordisk intresseförening för personal som arbetar med barn- 

och ungdomar inom hälso- och sjukvård NOBAB, som har utarbetat en nordisk standard i 

enlighet med Konventionen om barnets rättigheter. Denna standard riktar sig till barn och 

ungdomar på sjukhus och belyser frågor som rätt att ha sin förälder hos sig under vårdtiden och 

att få adekvat information om sjukdom, behandling och vård på ett sätt som är anpassat till 

barnets ålder för att kunna delta i beslut. Barn skall inte vårdas på vuxenavdelningar utan i en 

trygg miljö tillsammans med andra barn med möjligheter till lek och skolundervisning. Personalen 

skall ha adekvat utbildning för att kunna bemöta barnet och dess familj. 
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KAPITEL 5 

Forskning om erfarenheter av tvångsvård 

I detta kapitel redogör jag för forskning där erfarenheter av tvångsvård i olika 

institutionella miljöer studerats. Utgångspunkten för översikten är studier som rör 

ungdomar i psykiatrisk tvångsvård, men jag kommer också att redovisa studier 

rörande vuxna i psykiatrisk tvångsvård samt studier rörande ungdomar som 

vårdas med tvång i socialtjänstinstitutioner av olika slag. Sådan tvångsvård berör 

dels ungdomar som omhändertagits enligt Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), dels ungdomar som dömts till vård enligt 

Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). 

Lit teratursökning 

Inledningsvis har jag sökt efter studier rörande ungdomars erfarenheter av 

psykiatrisk tvångsvård. De databaser som har använts är ERIC, PsycINFO, 

PubMed, GoogleScholar, LIBRIS, Uppsök och bibliotek.se. Kompletterande 

manuell sökning har skett utifrån referenslistor i aktuella texter. Följande sökord 

har använts; tvång, tvångsvård, psykiatri, ungdom/ar, delaktighet när det gäller 

svenska databaser och coercion, coercive care, compulsory, involuntary, 

commitment, psychiatry, adolescents, participation när det gäller internationella 

databaser. Sökningen på detta område gav mycket få träffar varför något urval ej 

behövt göras. 

Sökningen vad avser vuxna patienters erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård 

har bedrivits på motsvarande sätt förutom begränsningen vad gäller ålder i 

sökorden. Forskningen inom detta område är mer omfattande, varför 

redovisningen begränsats till samtliga studier som använt kvalitativa metoder 

samt översiktsartiklar vad avser studier som använt kvantitativa metoder. 

När det gäller området social tvångsvård har sökningen begränsats till svenska 

studier eftersom såväl lagstiftning som institutionell struktur varierar avsevärt 

mellan länder. Sökningen har skett i svenska databaser med sökorden tvång, 

tvångsvård, delaktighet, ungdom/ar. Även här har kompletterande manuell 

sökning skett med utgångspunkt från referenslistor i aktuella texter. 
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Barn och ungdomspsykiatri 

Tvångsvård av barn och ungdomar inom psykiatrin har studerats i mycket 

begränsad omfattning. Jag har i litteratursökningen inte kunnat finna någon 

svensk studie rörande ungdomars erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård. De 

studier som kunnat återfinnas är en finsk58 avhandling (Kaivosoja 1996), två 

kanadensisk/engelska studier (LeFrancois 2006, LeFrancois 2007) och en engelsk 

studie som specifikt handlar om ungdomar som vårdats för anorexia nervosa 

(Tan, Hope, Stewart & Fitzpatrick 2003). Därtill har jag funnit en artikel som 

beskriver etiska och metodologiska överväganden inför en studie med ungdomar i 

tre skotska barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter (Claveirole 2004). Då 

denna artikel saknar empiriska resultat kommer den inte att redovisas ytterligare i 

detta sammanhang. 

I den finska avhandlingen (Kaivosoja 1996) ingick alla ungdomar i åldern 12-

18 år som under ett år blivit vårdade med tvång, endera inom barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård eller i ungdomsfängelse.59 Nittiofyra ungdomar kom att 

ingå i studien, 52 från ungdomspsykiatrin, 30 från barnskyddet (motsvarande 

svensk LVU) och 14 från ungdomsfängelse (motsvarande svensk LSU).60 

Ungdomarna intervjuades endera på institutionen eller i hemmet i samband med 

permission. Metoden för intervjuerna beskrivs som temaintervjuer där 

intervjuaren särskilt försökte frammana de intervjuades egna erfarenheter och 

uppfattningar om tvångshändelserna. Intervjuerna bandades inte utan 

intervjuaren gjorde anteckningar i temaintervjuformulär under undersökningen 

samt fria anteckningar efter avslutad intervju. Samtalets innehåll noterades 

därefter i en databas med i förväg klassificerade variabler. Metoden beskrivs som 

deskriptiv. 

Ungdomarnas beskrivning av tvånget varierade mellan de olika grupperna. Av 

de ungdomar som vårdats under psykiatriskt tvång var klart mindre än hälften 

överraskade över att de hamnat på sjukhus medan två tredjedelar i de andra 

grupperna blivit överraskade över att ha blivit utsatta för tvång. När det gäller 

ungdomarnas erfarenheter av hur tvånget påbörjades var det också stora 

                                            
58 Denna avhandling har jag låtit översätta till svenska i relevanta delar. 
59 Den finska lagstiftningen skiljer sig gentemot den svenska, både vad gäller psykiatrisk 

tvångsvård och ungdomsfängelse, varför direkta jämförelser kan vara vanskliga. Likheterna är 

dock tillräckligt stora för att kunna vara av värde i avhandlingens sammanhang. 
60 Två ungdomar ingick i mer än en grupp. 
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skillnader mellan grupperna. Flertalet ungdomar i barnskydds- och 

ungdomsfängelsegrupperna beskrev tvånget som våldsamt eller nedlåtande medan 

ungdomarna från psykiatrigruppen oftast beskrev det som neutralt eller 

omvårdande. Dock beskrev också cirka en fjärdedel det initiala tvånget i 

psykiatrin som nedlåtande. 

På frågan om vem som hade beslutat om vården svarade flertalet att det var 

läkaren på sjukhuset. En betydande andel trodde dock att det var föräldrarna 

som hade beslutat om vården medan några enstaka ungdomar trodde att det var 

någon annan, såsom socialsekreterare eller distriktssköterska. En femtedel kunde 

inte ange vem de trodde hade beslutat om vården. 

Av ungdomarnas berättelser framgick att cirka hälften varit med om 

tvångsmedicinering och att det i vissa fall förekommit hot i samband med tvångs-

medicinering. Isolering förekom hos nära hälften, i vissa fall också med 

fastspänning. Isoleringen kunde förekomma i det egna rummet eller i speciella 

isoleringsrum. Ungdomarna berättade också om begränsad rörelsefrihet och 

begränsningar när det gäller möjligheterna att telefonera. Några restriktioner när 

det gäller post eller besök rapporterades emellertid inte. 

Gemensamt för ungdomarna från de olika grupperna var att de inte kände till 

Konventionen om barnets rättigheter. De ansåg sig veta för lite om sina 

rättigheter och denna punkt var en av de mest kritiserade från ungdomarnas sida. 

Merparten av ungdomarna ansåg att de varit åtminstone delvis felaktigt 

behandlade. Mest klagade man på att personalen inte lyssnade på deras åsikter, 

att informationen om vården var bristfällig och att man inte fick hjälp att 

överklaga. Det fanns också exempel på erfarenheter av förnedrande behandling, 

exempelvis i form av hämtning mitt i en lektion i skolan. 

Ungdomarna ombads också att värdera nyttan med tvånget. Cirka två 

tredjedelar av de ungdomar som vårdades inom psykiatrin ansåg tvånget vara 

”nyttigt”, en tiondel ansåg det vara ”utan effekt” och resterande att det var 

direkt ”skadligt”. I de båda andra grupperna var bedömningen generellt sett 

sämre. 

Bland ungdomarnas förslag till förbättringar fanns några som ansåg att det 

skulle gå ärligt till när man fördes bort till vård. Andra angav att den psykiatriska 

öppenvården i tidigare skede skulle ta ungdomarna på allvar när de sökte hjälp. 

Flera ungdomar poängterade vikten av personalens ärlighet och att de kunde 

lyssna och samarbeta. 
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De två studierna från Kanada härrör från samma forskningsprojekt 

(LeFrancois 2006; LeFrancois 2007), där författaren vistats fyra månader på en 

barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning i England. Metoden beskrivs som 

etnografisk och inkluderade fältanteckningar, intervjuer med ungdomar och 

videoinspelningar med ungdomar som berättade om sina erfarenheter. 

Tillvägagångssätt vid analys och bearbetning av materialet är mycket summariskt 

beskrivet. 

I en av artiklarna (LeFrancois 2006) redovisas ungdomars erfarenheter av me-

dicinering. Flera av ungdomarna rapporterade biverkningar av mediciner som de 

ansåg att personalen inte lyssnade till eller tog på allvar. En del ansåg att 

medicinen kanske hjälpte temporärt men att deras problem ändå kvarstod 

oförändrade. Någon uttryckte oro för att behöva äta mediciner resten av sitt liv. 

Författaren, som själv uttrycker stor skepsis inför användningen av läkemedel i 

psykiatrin, menar att ungdomarna som hon vistats bland, inte haft särskilt 

mycket att säga till om när det gäller beslut om medicinering och att de därtill 

haft svårt att få gehör för sina erfarenheter av medicineringens effekter och 

bieffekter. 

I den andra studien (LeFrancois 2007) beskrivs ungdomarnas erfarenheter av 

delaktighet. Författaren tar sin utgångspunkt barnkonventionens artikel 12 som 

stadgar att barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. 

Det finns därtill en lag i England, Code of Practice of the Mental Health Act, som 

särskilt anger följande när det gäller barn som tvångsvårdas i psykiatrin: 

 

Section 30, devoted to ’children and young people under the age of 18’ 

indicates that children must be consulted and involved in decision 

making about their treatment and care as well as being provided with 

’the least restrictive interventions possible’ (LeFrancois 2007, s. 94). 

 

Författaren anger att barns rättigheter i den engelska sjukvården studerats 

vetenskapligt i allt större utsträckning när det gäller den somatiska barn-

sjukvården, men att det saknas studier från den barn- och ungdomspsykiatriska 

sjukvården. Syftet med denna studie var att ”explore the ways in which children’s 

participation rights were implemented within an adolescent mental health 

inpatient unit” (LeFrancois 2007, s. 95). Metoden har beskrivits ovan. 

Resultaten av studien visar att ungdomarnas möjligheter till delaktighet i 

vården var mycket begränsad. Ungdomarnas erfarenheter var att de upp-
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muntrades att uttrycka sina åsikter endast när deras uppfattningar ansågs 

lämpliga, vilket definierades av personalen och då endast om de var i 

överensstämmelse med personalens egna åsikter. Detsamma gällde när och var en 

åsikt fick uttryckas. Ungdomarna uppfattade att även detta reglerades av 

personalens uppfattningar. 

Några ungdomar uttryckte sig mera positivt och kände sig, åtminstone ibland, 

lyssnade på av de vuxna. Detta föreföll dock vara förhållandevis ovanligt. 

Författaren kommenterar resultaten på följande sätt: 

 
Work needs to be done to open up new ways of communicating and 

working with young people that incorporates an understanding of the 

purpose of children’s rights rather than merely interpreting these 

concepts in relation to traditional therapeutic approaches to 

intervention (LeFrancois 2007, s. 97). 

 

Studien rörande ungdomar med anorexia nervosa och deras erfarenheter av 

vården ger en betydligt mer differentierad bild (Tan m.fl. 2003). Här intervjuades 

tio ungdomar, 13-21 år gamla, och sju mödrar till ungdomarna. Två av 

ungdomarna vårdades med tvång och tre hade tidigare erfarenheter av 

tvångsvård. Intervjuerna analyserades med grounded theory som metod. 

Det centrala temat som framträdde i intervjuerna var kontroll. Intervjuerna 

innehöll inga specifika frågor om kontroll, men enligt författarna kom kontroll 

ändå att bli det mest centrala innehållet i ungdomarnas svar. Kontroll förekom 

emellertid i flera olika innebörder. För det första framstod det som ett 

kärnproblem i sjukdomen enligt ungdomarna. Detta kunde också uttryckas i 

termer av att ungdomarna kände sig kontrollerade av sjukdomen. Känslan av 

kontroll kunde förbytas i en upplevelse av kontroll från personalens sida när det 

gällde födointag. Detta kunde beskrivas i termer av kamp mellan att ha egen 

kontroll över sin situation eller att överlämna kontrollen till personalen som en 

del i behandlingen. Denna fråga kopplades samman av författarna med frågan 

om möjligheter till att göra val. För flera av ungdomarna hade möjligheten till 

delaktighet när det gäller val av behandlingsinnehåll avgörande betydelse för 

möjligheten att acceptera föreslagna åtgärder. 

När det gällde attityder till tvångsvård så uppgav samtliga ungdomar 

erfarenheter av tvångsinslag i vården, oavsett om denna skett som tvångsvård 

eller ej. Uppfattningarna om tvångsvårdens berättigande växlade mycket, såväl 
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hos ungdomarna som hos mödrarna. Vissa menade att tvångsvården endast 

kunde göra kortvarig nytta och därför endast var berättigad vid uppenbar risk för 

livet. Andra menade att tvångsvård borde användas i tidigare skede av sjukdomen 

då möjligheten till framgångsrik behandling kanske är större. 

Författarna sammanfattar resultaten med att ungdomarna kunnat ge mycket 

detaljerade och ingående beskrivningar av sina erfarenheter i intervjuerna. Två 

huvudsakliga sätt att närma sig problematiken beskrivs; ”capacity-centred” och 

”compulsory treatment” (Tan m.fl. 2003, s. 643). Båda synsätten har sina 

problem, enligt författarna. I det första fallet riskerar man att inte tillräckligt 

beakta de svårigheter till tänkande och beslutsfattande som ungdomar med 

anorexia nervosa har som del i sin sjukdom. I det andra fallet kan tvångsvård 

innebära negativa erfarenheter hos ungdomarna som allvarligt försvårar dennes 

möjligheter till egna beslut och att kunna acceptera föreslagen behandling. 

Författarna påpekar att studien är baserad på endast ett fåtal patienter och 

rekommenderar ytterligare studier inom området med fokus på begreppet 

”capacity” som man anser har särskilt stor betydelse i detta sammanhang. 

Vuxenpsykiatr i   

Medan litteratursökningen endast genererade ett fåtal studier av ungdomar med 

erfarenheter från tvångsvård inom barn- och ungdomspsykiatrin, så gav den fler 

studier rörande vuxnas erfarenheter från psykiatrisk tvångsvård. Studier som 

specifikt handlar om patienters erfarenheter är emellertid inte särskilt vanliga, 

men däremot berörs frågan ofta i studier som haft bredare syften, men där frågor 

till patienter ingått som en del i projektet. Till skillnad från föregående avsnitt 

kommer jag här att mer tematiskt ge en översikt över resultaten från studierna 

från vuxenpsykiatrisk vård. 

Ett genomgående resultat från studier från vuxenpsykiatrisk vård är bristande 

överensstämmelse mellan patienternas formella legala status (tvångsvård/frivillig 

vård) och deras upplevelser av att vara utsatta för tvång (Lidz, Hoge, Gardner, 

Bennett, Monahan, Mulvey & Roth 1995). En del tvångsvårdade patienter säger 

att de själva sökt frivillig vård och det förekommer också att frivilligt vårdade 

uppfattat att de tvingats till vård. Motsvarande resultat har också rapporterats i 

svenska och nordiska studier (Kjellin, Høyer, Engberg, Kaltiala-Heino & 

Sigurjónsdottir 2006; Wallsten & Kjellin 2004). 
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I studier där tvångsvårdade patienter tillfrågats om sina erfarenheter har det 

framkommit att graden av tvång i hög grad är relaterad till om de upplevt 

”procedural justice” (Lidz 1998). I detta begrepp innefattas upplevelser av att 

andra handlat av genuin omtanke, att ha blivit respektfullt behandlad samt att ha 

blivit lyssnad på och givits möjlighet att ge sin syn på situationen (Monahan, 

Hoge, Lidz, Roth, Bennett, Gardner & Mulvey 1995). Forskargruppen samman-

fattar sina resultat på följande sätt: 

 
Patients believe that they should be included as much as they wish to 

be in the process of determining whether they will be admitted to the 

hospital. They believe that those involved in the administration process 

should be motivated by an appropriate degree of concern for their well-

being, and they evaluate the legitimacy of involved persons’ actions in 

light of the motivations they attribute to them. Finally, patients believe 

that other should act toward them in good faith. The others should be 

personally or professionally qualified to participate in the admission 

process, should act without deceit, and should treat the patient with 

equality and respect (Bennett, Lidz, Monahan, Mulvey, Hoge, Roth & 

Gardner 1993, s. 305). 

 

Trots att tvångsvårdade patienter ofta kritiserar den vård de fått anser en 

betydande del att de fått hjälp av tvångsvården (Monahan m.fl. 1995). I en 

svensk studie rapporterade tre fjärdedelar av de tvångsvårdade patienterna att de 

förbättrats av vården (Kjellin, Andersson, Candefjord, Palmstierna & Wallsten 

1997). Cirka 30 % beskrev att de inte känt sig respekterade som människor i 

vården. Andra studier har visat att patienter och psykiatrisk personal ofta tolkar 

förekomsten av tvång, hot, övertalning etc. i en given situation på olika sätt 

(Eriksson & Westrin 1995, Olofsson 2000). 

Johan Svensson (1996) har genomfört en retrospektiv intervjustudie med 

personer med erfarenhet av tvångsvård med fokus på deras erfarenhet av vården. 

Hans resultat visar att personerna oftast ansåg vården berättigad på något sätt, 

men att flertalet ändå ställde sig frågande till om tvångsvården var nödvändig. På 

frågan om personalens bemötande gav intervjuerna en varierande bild, men 

flertalet ansåg sig ha blivit väl bemötta. Kännetecknande för ett gott bemötande 

var, enligt informanterna, att personalen lyssnar, att de är intresserade och att de 

ger patienten tid. Det är oftast någon speciell person i personalgruppen som man 

fått speciellt förtroende för och som varit särskilt betydelsefull. Det som då 
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beskrivs ha varit speciellt med sådana personer är att de ”har bjudit på sig själva, 

att personalen har gått utanför sin personalroll och inträtt i en mer tydlig och 

uppriktig mellanmänsklig roll” (Svensson 1996, s. 64). I studien framgår vidare 

att personerna tycker sig ha fått bristande information när det gäller såväl sitt 

hälsoläge som information om stödpersoner. 

I en studie av Britta Olofsson och Lars Jacobsson (2001) har arton personer 

intervjuats om sina upplevelser av tvång vid vård inom vuxenpsykiatrin. 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. De fann två 

huvudteman i informanternas berättelser. Det första temat, som fanns i flertalet 

av berättelserna, benämndes ”att inte ha blivit respekterad som människa” 

(Olofsson & Jakobsson 2001 s. 366). Här fanns berättelser som handlade om att 

inte ha fått vara delaktig i sin egen vård, vilket kunde komma till uttryck i att inte 

upplevt sig vara lyssnad till eller inte fått gensvar på egna initiativ eller inte ha fått 

information eller att inte ha förstått behandlingens syfte och innehåll. Andra 

berättelser under detta tema handlade om att ha upplevt vården som betydelselös 

eller innehållslös. En tredje grupp av berättelser handlade om att känna sig 

behandlad som en mindervärdig person. Det andra temat utgjordes av ett litet 

antal berättelser som talade om att bli respekterad som människa, att ha fått vara 

delaktig i vården, att ha fått god vård och att känt sig behandlad som andra 

människor. Artikeln är titulerad ”A plea for respect” då författarna menar att 

detta sammanfattar huvudresultatet i studien, det vill säga flertalet informanters 

erfarenheter av att inte ha blivit respekterade som människor. 

Liknande resultat återfinns i Inger Johanssson och Berit Lundmans 

intervjustudie (2002) av fem personer som vårdats med tvång. Intervjuerna har 

här analyserats med fenomenologisk hermeneutisk metod. I denna studie var 

informanternas erfarenheter något mera blandade och pendlade ofta mellan 

”losses and opportunities”. Den sammanfattande tolkningen är följande: 

 
Experiences of loss of liberty through limited autonomy and limited 

possibilities of moving are narrated. The patient has been deprived of 

freedom in more than one way and cannot feel any sense of 

participation in the care he/she receives. The violation of integrity 

involves a loss of or lack of respect from others and a feeling of 

decreasing human dignity. The involuntary care is experienced as 

something that the patient has no part on, where no one cares or 

explains what is happening. On the other hand, there are feelings of 
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being respected and cared for by the personnel, which can be 

interpreted as opportunities offered to the patient (Johansson & 

Lundman 2002, s. 644). 

 

I en översiktsartikel om vuxna patienters erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård 

(Katsakou och Priebe 2007) återfann man fyra publicerade studier som använt 

kvalitativ metodik, förutom de två svenska studier som nu refererats också två 

engelska studier (Jones & Mason 2002; Quirk, Lelliott, Audini & Buston 2003). 

Huvudresultaten från samtliga studier visar på ett gemensamt mönster av främst 

negativa erfarenheter från intervjuade personer, även om det också fanns en del 

positiva erfarenheter 

De områden som lyfts fram som de vanligast förekommande är olika former av 

inskränkningar av patientens autonomi och bristen på patientdelaktighet i beslut 

rörande behandlingen. Det finns, enligt författarna, en dominerande tematik av 

förluster. Det kan vara förlust av frihet, av rättigheter, av makt att besluta, av 

kontroll över sitt eget liv. Vidare fann man att patienterna ofta rapporterade 

meningslös och olämplig vård. I detta sammanhang rapporterades ofta att 

personalen inte lyssnade tillräckligt eller inte inbjöd till samtal. 

De positiva erfarenheterna rörde sig oftast om erfarenheter av trygghet och 

säkerhet i miljön samt en del rapporter om möjligheter till påverkan och 

delaktighet i behandlingen. 

Författarnas slutsats är att, även om det empiriska underlaget är litet, så visar 

tillgängliga studier ett gemensamt mönster. Patienter uttrycker betydande 

missnöje med vården, inte minst vad avser bristande delaktighet. Författarna 

kommenterar detta på följande sätt: 

 
On the other hand, when people feel that they are given the chance to 

participate in decisions regarding their care and that health 

professionals are genuinely interested in their well being, they find it 

easier to justify and accept compulsory treatment (Katsakou & Priebe 

2007, s. 177). 
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Socialtjänst 

Studier rörande tvångsvård av ungdomar inom socialtjänsten61 har varit lättare 

att finna än studier rörande patienter i barn- och ungdomspsykiatrin. Detta 

område kan ha betydande likheter med vård inom barn- och ungdomspsykiatrin, 

varför jag kortfattat vill redogöra för några svenska studier inom detta område 

som fokuserar på ungdomarnas erfarenhet av vård och med fokus på deras 

delaktighet. Det är emellertid ganska ovanligt att ungdomarna själva fått göra sin 

röst hörd varför jag även här har ett begränsat material att utgå ifrån. 

Tore Andreasson (2003) menar att det i samband med tvångsvård är särskilt 

viktigt att det finns en gemensam uppfattning om vad som är behandlingens mål 

och att man samarbetar omkring dessa. För att nå målen krävs, enligt 

Andreasson, att en förtrolig och ömsesidig relation upprättas mellan den unge 

och behandlaren. 

Hur ungdomarna uppfattar sin delaktighet i vården presenterades i en rapport 

från Barnombudsmannen (2004) som i samarbete med länsstyrelsen i Skåne 

undersökt hur 73 ungdomar själva uppfattar att de kommit till tals i LVU-vården. 

Resultaten visar att många unga ansåg att de inte kunde påverka sin situation och 

att beslut fattats över deras huvuden samt att deras rättigheter inte beaktats. 

Michael Tärnfalk (1995) har intervjuat sju pojkar placerade på § 12-hem. Han 

redovisar en stark variation vad avser pojkarnas möjlighet till att påverka 

behandlingen och deras uppfattning om behandlingens relevans. I en annan studie 

utförd av Ina Müller (1996) intervjuades sju flickor. I den studien framkom att 

flickorna inte kände till sina rättigheter och att de upplevde sig maktlösa inför 

mötet med socialsekreterare. 

Jessica Palm (2003) har utfört en studie där syftet var att belysa frågor om 

vårdmiljö och vårdinnehåll för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård på 

särskilda ungdomshem enligt LSU. I studien jämförs ungdomar som avtjänar en 

LSU-dom med de som vårdas enligt LVU. Studien är baserad på en enkät som 

delades ut till samtliga ungdomar som vid en viss tidpunkt befann sig på fyra 

                                            
61 Inom socialvården handläggs årligen ett stort antal ärenden som rör barn och unga som av 

sociala skäl behöver placeras utanför sitt hem. Under år 2005 var 979 barn och unga placerade på 

olika typer av institutioner hos Statens institutionsstyrelse (SiS). Merparten (92 %) av de 

ungdomar som vårdas på SiS särskilda ungdomshem är omhändertagna enligt Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (Statens institutionsstyrelse). 
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utvalda SIS-institutioner eller två kriminalvårdsanstalter. Detta upprepades vid 

ännu ett tillfälle ett år senare. Anledningen till att studien upprepades var att se 

om det förelåg några förändringar under året, men också för att få ett större 

material. Totalt deltog 160 ungdomar mellan 13 och 20 år från särskilda 

ungdomshem, varav 61 var dömda till sluten ungdomsvård, 97 var placerade 

enligt LVU, samt 2 övriga. 

I verksamheten anges grunden för behandlingen på de särskilda 

ungdomshemmen vara behandlingsplanen. En behandlingsplan tar upp områden 

som ungdomarna har problem med och vad man skall arbeta med under tiden på 

institutionen. Planen skall upprättas i samarbete mellan ungdomarna och en 

kontaktman. Planen skall dessutom vara ett aktivt redskap för att följa upp 

behandlingen. Det var dock bara cirka hälften av ungdomarna som kände till att 

det fanns en behandlingsplan (66 % i LVU-gruppen och 44 % av de dömda). 

Författaren kommenterar också att ”personal och ungdomar föreföll ha olika 

uppfattningar om vad som utgör begreppen behandlingsplan och behandling” 

(Palm 2003, s. 22). 

Ungdomarna tillfrågades om de ansåg sig vara i behov av vård och om de 

ansåg sig få någon vård där de vistades. Majoriteten ansåg sig inte vara i behov 

av vård. De som uttryckte denna uppfattning tyckte sig också i mindre 

utsträckning ha fått behandling, men även i gruppen som uttryckt sig ha problem 

som medförde behov av vård ansåg sig majoriteten inte ha fått någon vård. 

Författaren kommenterar detta med att ”trots att många känner att de inte får 

någon behandling eller vård är det många som upplever att de lärt sig saker under 

vistelsen på institutionen” (Palm 2003, s. 29). När det gäller möjligheten att ha 

något att säga till om ansåg majoriteten att de inte hade något att säga till om 

angående sin egen vardag. 

I en studie av ungdomars delaktighet i sin behandling på särskilda ungdoms-

hem som drivs av Statens Institutionsstyrelse, intervjuades 92 ungdomar från tolv 

olika institutioner (Hermodsson & Hansson 2005). I studien framkom be-

tydande brister när det gäller att låta ungdomarna komma till tals och att vara 

delaktiga i sin behandling. När det gäller frågan om placering på ungdomshem 

var endast en tredjedel informerade i förväg och få ansåg sig ha varit delaktiga i 

beslutet. Endast hälften av ungdomarna kände vid intervjutillfället till hur länge 

vistelsen på institutionen skulle vara och endast ett litet antal hade läst sin 

journal. Endast hälften av de intervjuade kände till att de hade rätt att läsa 

journalen. 
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En majoritet av ungdomarna ansåg det viktigt att kunna påverka sin 

behandling och att det var viktigt att personalen lyssnar på dem. På frågan om 

hur de såg på hur olika personalgrupper informerar, lyssnar, förstår o.s.v. var det 

kontaktmannen som ansågs vara den som behandlade dem respektfullt medan 

övrig personal fick negativa omdömen. På frågan om att komma till tals sade 

ungdomarna att det ofta innebar att de fick säga vad de tyckte men att det oftast 

inte ledde till en vidare diskussion. I de fall de tyckt sig ha fått komma till tals och 

också kunnat skapa en dialog sade ungdomarna att det fanns en ömsesidig 

kommunikation till personalen och att de diskuterat sig fram. Det framkom att 

det inte alltid handlat om att den unge fått igenom sin egen vilja, men att de ändå 

uppfattat att någon lyssnat och respekterat deras åsikt. 

Författarna sammanfattar sina resultat med att säga att en förutsättning för att 

ungdomarna skall bli delaktiga i sin behandling är att behandlingsinsatser och 

behandlingsmål formuleras begripligt och revideras fortlöpande samt att dessa 

kommuniceras med ungdomarna på ett sätt som gör att en dialog uppstår. 

För att fånga mötet mellan behandlare och ungdomar på särskilda ungdoms-

hem har Teci Hill (2005) studerat vilken typ av allianser som kan utvecklas under 

tvång och vilka faktorer som påverkar dessa. Begreppet allians används i behand-

lingssammanhang och har sitt ursprung i den psykoanalytiska teoribildningen och 

avser det samarbete som skapas mellan terapeut och patient och som bygger på 

deltagarnas gemensamma uppfattningar och överenskommelser (Raue, Goldfried 

& Barkham 1997). Studien har genomförts med intervjuer och deltagande 

observationer med personal och ungdomar. Resultatet är nedslående då hon i 

materialet inte finner beskrivningar av genuina alliansprocesser. Hills slutsats är 

att institutionerna behöver präglas av ett förhållningssätt som främjar att 

behandlingsallianser inlemmas i hela behandlingskulturen. 

Även Jürgen Degner och Anna Henriksen (2007) har studerat behandlings-

allians mellan ungdomar och kontaktmän på särskilda ungdomshem inom 

socialtjänsten. Studien baseras på en intervjustudie med 46 ungdomar och en 

ettårsuppföljning med 43 av dessa ungdomar. Analysen mynnar ut i tre olika 

kategorier: negativt personligt engagemang, instrumentellt personligt engagemang 

och positivt personligt engagemang. I den förstnämnda kategorin återfinns 27 av 

ungdomarna, som beskriver relationer i avsaknad av positivt emotionellt stöd, 

ömsesidighet och tillit. Vidare påtalas avsaknaden av att tillsammans med 

kontaktmannen kunna vara med och påverka hur de dagliga aktiviteterna och 

behandlingsplaneringen ska utformas. Vid ettårsuppföljningen uppger endast sju 
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av ungdomarna att de fått en positiv relation till kontaktmännen. Den andra 

kategorin, som benämns instrumentellt personligt engagemang, omfattar sex 

ungdomar som uttrycker ett ointresse att etablera en relation till kontaktmannen. 

Relationen kännetecknas i dessa fall av bristande känslomässigt djup och 

avsaknad av ömsesidighet. Uppföljningen av denna grupp visar på en förändring 

för endast en av dessa ungdomar. Denna person har förändrat sin bild av 

relationen till en positiv bild. Den sista kategorin kännetecknas av positivt 

personligt engagemang och här ingår tretton ungdomar. Här utmärks relationen 

av att ungdomarna upplever stöd, tillit och att det finns en djup ömsesidig och 

kontinuerlig kontakt. Ungdomarna i denna grupp känner sig också delaktiga i 

vardagliga aktiviteter och behandlingsplanering och de uppfattar att kontakt-

männen förstår och identifierar ungdomarnas problem och att de tillsammans 

arbetar för att nå målen. I ettårsuppföljningen har samtliga tretton ungdomar 

kvar sin positiva bild av relationen med kontaktmännen. 

Sammanfattning 

Forskning kring ungdomars erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård är mycket 

begränsad. Jag har endast kunnat återfinna en avhandling och tre artiklar som 

berör området, inga av dessa från Sverige. I en finsk avhandling framkom att 

ungdomar som tvångsvårdats inom barn- och ungdomspsykiatrin var något mer 

positiva till vården än de som tvångsvårdats på ungdomsfängelse. Gemensamt för 

båda grupperna var dock liten kännedom om sina rättigheter, dålig information 

samt ibland erfarenheter av förnedrande behandling. Ungdomarna upplevde sig 

sällan delaktiga i planeringen av vården. Resultaten från de tre engelska studierna 

visade också på bristande delaktighet i vården för ungdomarna. I den studie som 

specifikt berörde vård vid anorexia nervosa fanns emellertid mera varierade 

uppfattningar om tvångsvård, alltifrån starkt avståndstagande till önskemål om 

mera och tidigare vård. 

När det gäller frågan om delaktighet i vården, som är i fokus för denna 

avhandling, så är resultaten entydiga såtillvida att ungdomars erfarenheter visar 

på betydande brister i detta avseende. Nu är emellertid delaktighet inte särskilt 

väl definierat i någon av de refererade studierna, men jag uppfattar att det 

mestadels handlar om ungdomarnas erfarenheter av att bli lyssnade på och att 

deras åsikter rörande behandling efterfrågas på något sätt. Samma bild 
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framkommer i de svenska studier som handlat om ungdomar som vårdas med 

tvång på socialtjänstens institutioner. 

Ett genomgående resultat från forskning rörande vuxna patienter i psykiatrisk 

tvångsvård är att överensstämmelsen mellan formell legal status och upplevt 

tvång är låg. Även inom det vuxenpsykiatriska området är antalet studier 

begränsat, särskilt studier som använt kvalitativa intervjumetoder. Gemensamt 

för de studier som finns förefaller dock vara att patienterna mestadels uttryckt 

negativa erfaren-heter från tvångsvården. Särskilt påtagligt är detta när det gäller 

möjligheten till delaktighet i vården. I flera studier har det framkommit att 

faktorer som delaktighet, engagemang från personalens sida och ärlighet varit 

väsentliga för att patienten kunnat uppleva tvångsvården som acceptabel. 

Den bild som tidigare forskning ger förefaller vara likartad, oavsett ålder och 

oavsett typ av institution. Ett återkommande mönster är att patienter/mot-

svarande ofta anser sig inte ha fått delta i planeringen av sin egen vård när det 

gäller innehåll och utformning. Ofta uttrycks detta i termer av att ”ingen lyssnar” 

eller att de inte ”fått komma till tals”. 
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KAPITEL 6 

Ungdomarnas erfarenheter 

I detta kapitel redovisar jag intervjuerna med ungdomarna omkring deras 

erfarenheter av delaktighet. Jag hade innan intervjun formulerat fyra områden 

som samtalet skulle fokuseras på. Dessa områden var: tvång i vården, delaktighet 

i vården, mening i vården samt möten i vården. Jag eftersträvade att valet av vad 

som berättades i intervjuerna skulle ligga hos ungdomarna, men att min roll var 

att vara uppmärksam på samtalets gränser och därtill se till att mina 

forskningsfrågor på ett eller annat sätt blev belysta i intervjun. Intervjuerna fick 

på detta sätt formen av ett samtal kring de områden om vilka jag ville få del av 

ungdomarnas erfarenheter. Intervjuerna byggde på att samtalet skulle beröra 

samtliga nämnda fyra områden. Mina frågor ställdes så öppet som möjligt och 

kom också att variera mellan olika intervjuer vad gäller formulering. Intervjuerna 

kom därför att bli ganska olikartade beroende på hur samtalet utvecklade sig. 

Innehållet i intervjuerna har genom meningskategorisering (se metod-

beskrivningen s. 65) fördelats mellan de fyra nämnda områdena. Avhandlingens 

fyra områden (tvång i vården, delaktighet i vården, mening i vården samt möten i 

vården) var, som framgått tidigare, konstruerade på förhand i relation till 

avhandlingens centrala frågeställningar och till min teoretiska utgångspunkt. För 

vissa utsagor var det helt uppenbart till vilket område de hörde, medan det för 

andra utsagor har krävts en viss tolkning för att kategorisera dessa. Detta innebär 

också att områdena inte är helt avgränsade från varandra, utan de ska ses som 

redskap för att skapa struktur i intervjumaterialet. 

Inom varje område är materialet strukturerat i teman som kommer ur mina 

tolkningar av innehållet i ungdomarnas berättelser. Ordet tema använder jag för 

att rubricera en grupp utsagor som jag tolkat ha en gemensam innebörd. Varje 

sådant tema uttrycker en innebörd som representeras av en eller flera 

informanters citat. Jag har i urvalet av citat varit mån om att behålla de 

meningsbärande enheternas sammanhang för att inte få en alltför fragmenterad 

information. Det har inneburit att jag använt relativt omfattande citat ur 

intervjuerna. På detta sätt växte en tematisering fram inom respektive område 

som uttrycker de innebörder som jag tolkat ur ungdomarnas berättelser. Inte 

heller dessa teman är helt avskilda från varandra och vissa citat kan vara så 
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innehållsrika att de kunnat hänföras till flera olika teman, men jag har fokuserat 

på det som jag uppfattar vara det mest centrala i respektive utsaga. 

Områden hade jag alltså förberett som struktur för intervjuerna medan teman 

är resultatet av mitt tolkningsarbete. 

Tvång utgör en viktig kontextuell förutsättning för den vård som jag 

undersöker, dels som vårdform (LPT), dels som subjektiv erfarenhet, vilken inte 

nödvändigtvis är bunden till en viss vårdform. I det första området, tvång i 

vården, redovisar jag ungdomarnas erfarenheter av tvång i denna dubbla 

bemärkelse. Här fokuserar jag på ungdomarnas erfarenheter av olika 

uttrycksformer av tvång i relation till deras erfarenheter av delaktighet i vården. 

I det andra området, delaktighet i vården, redogör jag för min tolkning av 

ungdomarnas erfarenheter när det gäller delaktighet i vid bemärkelse. Jag har 

sökt efter variationen av de möjliga innebörder av delaktighet som framkommit i 

intervjuerna. Inom detta område finns berättelser som i något avseende svarar på 

frågan på vilket sätt ungdomarna upplevt sig vara delaktiga i vårdens utformning 

och innehåll. 

Det tredje området, mening i vården, innehåller berättelser som på olika sätt 

berör frågan om delaktighet i relation till mening. Här inryms ungdomarnas 

förståelse av vad syftet och målsättningen med vården är men också deras 

värderingar av vårdens betydelse i deras aktuella livssituation. 

Det fjärde området, möten i vården, handlar om ungdomarnas erfarenheter av 

olika slags möten med vuxna i vården. Här finns ungdomarnas berättelser om hur 

de upplevt olika mänskliga relationer och hur dessa bidragit till deras erfarenheter 

av delaktighet i vården. 

Tvång i vården 

Utgångspunkten för denna studie var att undersöka erfarenheter av vård från 

ungdomar som vårdas med tvång inom barn- och ungdomspsykiatrin. Som 

framgått redan i prologen så kom frågan om delaktighet att bli den mest centrala 

i arbetet. Frågan om tvånget som särskild omständighet för vården har berörts i 

inledningen där jag talar om tvång som vårdform och som erfarenhet. Jag har 

således utgått från att tvång inte enbart är en speciell vårdform utan att tvång kan 

erfaras på många olika sätt, också i formellt frivillig vård. Av denna anledning 

ville jag också intervjua ungdomar som vårdas frivilligt enligt HSL. Det är, som 
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jag tidigare nämnt, en av mina forskningsfrågor att undersöka vilka erfarenheter 

ungdomar har av tvång i denna vidare betydelse. 

Inom detta område kommer jag att redovisa vad ungdomarna berättat om sina 

erfarenheter av tvång, och jag gör det ur ett delaktighetsperspektiv där frågan om 

ungdomarnas möjligheter till delaktighet också under tvång är av särskilt intresse 

i analysen. 

Området är strukturerat utifrån ungdomarnas berättelser om sina varierande 

erfarenheter av tvång och vad tvång kan vara ur ungdomarnas perspektiv i en 

vårdsituation av det slag jag undersöker. Merparten av citaten i detta avsnitt 

härrör från intervjuer med ungdomar som tvångsvårdas enligt LPT, men det finns 

också vissa citat som härrör från frivilligt vårdade ungdomar. Efter varje citat 

anges vilken vårdform som gäller för den aktuella personen. 

Det första temat handlar om ungdomar som varit med om att ha blivit 

tvingade rent fysiskt, endera av polis för att bli förd till vård eller av vårdpersonal 

under pågående vård. Detta tema har jag rubricerat fysiskt tvång. 

När frågan om tvång berörts i intervjuerna har det ganska ofta kommit att 

handla om ungdomar som har erfarenheter av att vara kontrollerade och 

övervakade under vårdtiden. Det kan vara inlåsning rent fysiskt men det kan 

också vara upplevelser av att inte vara litad på eller att vara ständigt övervakad, 

ibland ända in på toaletten. Detta tema har jag kallat för övervakad och 

misstrodd. 

En annan uttrycksform för tvång som några ungdomar berättat om handlar 

om upplevelser av att tvångsvård eller tvångsåtgärder används som straff för att 

de gjort något fel, eller också att tvång används som hot om de inte går med på 

frivillig vård. I sådana fall kan vården beskrivas som villkorad med ett tvång ”i 

bakfickan” från vårdens sida. Detta tema har jag rubricerat som tvång som hot 

eller straff. 

Det sista temat i detta område bygger på erfarenheter från ungdomar som 

saknar kännedom om förutsättningarna för vården. Tvång blir i deras värld något 

diffust och oklart som skapar oklarhet och undran. Detta tema har jag därför 

rubricerat som oklarhet och undran. 

Fysiskt tvång 

Av de ungdomar som intervjuats har tio vårdats med tvång enligt lag om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT). För vissa av ungdomarna som vårdats enligt LPT 
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har tvånget varit tydligt på så sätt att de varit med om ett konkret, ibland också 

fysiskt handgripligt tvång. Ett exempel på detta är Therese som varit med om ett 

handgripligt tvång redan hemma i bostaden. Therese vägrade att följa med till 

sjukhuset och blev därför hämtad av polisen i sitt hem. 

 
Therese: Jag tyckte att de pratade väldigt argt, att nu kommer du med 

här liksom, eller att jag skulle följa med, men jag vägrade ju att komma 

med då också. 

K: Vad gjorde de då? 

Therese: Då la de upp mig och bar ut mig till polisbilen. 

… 

Therese: Ja, de tvingade mig nästan till allting, tvingade mig till 

toaletten, att duscha, tvingade mig att äta, för jag hade aldrig gjort det 

själv om de inte hade sagt till mig att jag skulle göra det. … Jag satt 

bara i en soffa och grät och de försökte prata med mig, men jag 

lyssnade knappt på vad de sa, jag tyckte att alla var så taskiga mot mig, 

det var så overkligt. … Jag vägrade nästan att ta mediciner, men sedan 

så bröts det när jag till slut tog den då. (LPT) 

 

Hennes minne av händelsen uppfattar jag som ett exempel på ett öppet och 

tydligt tvång alltifrån transporten till sjukhuset till den inledande behandlingen 

inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Maria som berättar att hon inledningsvis vårdats på en barn- och 

ungdomsmedicinsk klinik efter att ha tagit en överdos av tabletter fick i samtal 

med läkaren veta att hon bedömts vara i behov av fortsatt vård på en barn- och 

ungdomspsykiatrisk avdelning. Hon ställdes inför valmöjligheten att acceptera 

den föreslagna vården eller att vårdas med tvång. 

 
Maria: Läkarna där uppe på barnavdelningen sa att om jag vägrade att 

gå dit så var dom tvungna att ta mig på tvång och så blev det ju. Jag 

blev arg och förbannad, jag sa väl inte så mycket, svor väl mest antar 

jag. 

K: Ja, men vägrade du? 

Maria: Mm. 

K: Hur fick dom hit dig då? 

Maria: Nää, dom tvingade mig helt enkelt och bara pushade på mig 

och frågade om jag ville gå själv och eller om jag skulle åka säng och så 

där, men jag gick själv i alla fall. Jag var jätteförbannad. (LPT) 



 

 111 

Detta är ett exempel på en person som ställts inför frågan om hon accepterade 

fortsatt vård och som hade klart för sig att konsekvenserna om hon avböjde detta 

förslag blev tvångsvård.  

 

Flera av de tvångsvårdade ungdomarna berättar om sina problem med att äta. En 

del av dessa har berättat att de för att överleva har tillförts näring via sond eller 

dropp. Dessa tjejer har inte velat äta och har inte heller velat ha näring via sond 

vilket inneburit att personalen hållit fast dem rent fysiskt för att kunna 

genomföra behandlingen. 

 

Pauline: Dom har ju fått hålla fast mig för att få i mig någonting för jag 

har ju totalvägrat. (LPT) 

 

Yvonne: … jag gjorde motstånd och ville inte alls sondas och då var de 

ju tvungna att hålla fast mig för att det skulle gå, och det får de ju inte 

göra, så då var de tvungna att fixa ett LPT på mig. Och när de hade 

fixat det så var de tvungna att hålla fast mig hela tiden när de skulle 

sonda mig och det blev ju ännu värre och jag mådde ju ännu sämre av 

det, när de var tre eller fyra stycken som höll fast mig. Sedan blev det 

ännu värre när de inte hade den här droppmaskinen utan sprutor och 

de sprutade i mig sonden i stället, så att det inte skulle ta så lång tid, 

för att det var så jobbigt för både dem och för mig. De höll väl på så i 

ganska många veckor tills jag till slut fick åka hem, för då bestämde de 

att de inte kunde göra något mer för mig, eftersom jag inte var 

mottaglig för deras hjälp. (LPT) 

 

Yvonne berättar att eftersom hon vägrade att äta så övergick vården till 

tvångsvård för att möjliggöra för personalen att ge henne näringstillförsel via 

sond. Yvonne var inte mottaglig för den vård hon påtvingades men upplevelsen 

av sondmatningen och av att vara fasthållen gjorde att hon mådde ännu sämre. 

”Jag gjorde motstånd”, säger Yvonne, så det krävdes ett antal vuxna för att få i 

henne näring och detta pågick ett antal gånger varje dag i flera veckor. 

Även Pauline talar om kampen med personalen i samband med närings-

tillförseln. 

 
Pauline: Dom har ju fått hålla fast mig för och få i mig någonting för 

jag har ju totalvägrat. 
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K: Jaha, så dom har fått hålla fast dig för att sonda dig? 

Pauline: Mm. 

K: Jaha. 

Pauline: Det är därför jag har så mycket blåmärken överallt. 

K: Nej, men kolla, åh. 

Pauline: Jag har slagit i överallt, det har inte jag känt för jag har haft 

sådan panik. … Jag är väl väldigt stark också, personalen har haft 

träningsvärk efter att dom har suttit med mig. Det kan man inte förstå, 

hur en liten människa kan vara så stark. Man blir stark när man har 

ångest, man vet inte vad man gör. Jag vet inte vad jag har gjort och 

sagt. 

K: Dom här veckorna då du har varit här för att sondmatas, har det 

varit problem vid varje tillfälle? 

Pauline: Ja, det har det, Gud, det känns ju hemskt fortfarande men jag 

tacklar ju det nu, dom behöver inte hålla fast mig längre. Det är bara 

för att jag är så envis så när jag har bestämt mig för något så blir det 

så, jag ser till att det blir så. 

K: Mm. 

Pauline: Även om det är jobbigt, visst är det! Jag kan ju inte sitta helt 

stilla, men dom behöver ju inte liksom tvångshålla fast mig så att jag 

inte ska rymma därifrån. Så jag sitter och håller mig i händerna och ja, 

visst, jag kan ju inte sitta stilla med benen, det kryper i hela kroppen 

och så där och tårarna bara sprutar. (LPT) 

 

De tjejer som har ätproblem beskriver sina upplevelser av tvång som fysiskt och 

handgripligt: ”dom har ju fått hålla fast mig”, en beskrivning som också 

innefattar känslor av aggressivitet och ilska. Pauline berättar emellertid att 

tvångssondningen resulterat i att hon överlevt och att hon nu kan samtycka till 

att få näring. Pauline säger att hennes envishet och viljan att bli bra är skillnaden 

mot hur hon tidigare reagerat på sondmatningen. 

Övervakad och misstrodd 

Flera av ungdomarna berättar om sina erfarenheter av övervakning och kontroll 

av olika slag i vården. Katrine berättar om mötet med vården som en obehaglig 

upplevelse. Hon uppsökte sjukhuset tillsammans med sin mamma för att hon inte 

stod ut med sina självmordstankar. Det var helg och enda möjligheten som fanns 

var att stanna på en avdelning för vuxna. Hon fick information om att hon inte 



 

 113 

skulle låsas in men att det var en tvångsvårdsavdelning i betydelsen att vissa 

patienter vårdades med tvång, vilket bland annat innebar att avdelningens dörr 

var låst. Om eller hur Katrine skulle särbehandlas var det emellertid ingen som 

diskuterade med henne vid inskrivningen. 

 
Katrine: Det var det värsta jag gjort på länge … jag fick ligga på psyk 

på sluten avdelning, å det var hemskt. För det första så fick jag inte gå 

någonstans. Jag fick inte röra mig, överallt var det låst så jag tog mig 

inte ut. Trots att jag var där bara ett dygn har jag aldrig grinat så 

mycket. Jag grinade konstant i 24 timmar för det var så hemskt. ... 

dom tog ifrån mig nästan allting som jag hade i väskan … och mobilen 

fick jag heller inte ha. (HSL) 

 

Här berättar Katrine om att hon blev behandlad som om hon vore inlagd med 

tvång och att avdelningens rutiner, som var baserade utifrån vuxna patienter som 

vårdades enligt LPT, kom att gälla också för henne, som varken var vuxen eller 

tvångsvårdad. Innan intagningen fick hon veta att hon inte skulle låsas in, men i 

verkligheten blev hon inlåst utan förklaring. 

Katrine ger uttryck för att hon var i behov av vård men att den vård som 

erbjöds var en hemsk upplevelse. Hennes erfarenhet av att vara inlåst och 

berövad sin frihet är fylld av känslor: ”det värsta jag gjort på länge”. Ensamheten 

och den inlåsta situationen på en vuxenpsykiatrisk klinik var det som kunde 

erbjudas som hjälp för Katrine då det var helg och den barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken var stängd. Att bli fråntagen nästan alla sina 

personliga saker, alltifrån smink till mobiltelefonen, var upplevelser som gjorde 

Katrine ledsen och upprörd då vården för henne blev att bli inlåst trots tidigare 

löfte om motsatsen. 

 
Katrine: … oh va hemskt, jag fick inte ens, min syster var och hälsa på 

mig och hennes pojkvän och jag fick inte ens bli med ut och krama om 

henne och säga hej då utan dom låste dörren framför näsan på mig och 

så fick jag stå och vinka genom glasdörren. (HSL) 

 

Att vilja ha vård och söka vård frivilligt ledde i detta fall ändå till en 

tvångssituation som Katrine i förväg inte kunde föreställa sig när hon gick med 

på frivillig vård på en låst vuxenpsykiatrisk avdelning. 
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Flera av ungdomarna har lagts in på barn- och ungdomspsykiatriska kliniker 

på grund av självmordshandlingar, vilket medfört kontinuerlig övervakning, med 

eller utan stöd av LPT. Sådan övervakning beskriver ungdomarna ofta som 

kränkande. Även den frivilliga vården kan innehålla sådana inslag av kränkande 

tvång. Felicia berättar om sina erfarenheter: 

 
Felicia: Den första veckan jag var här hade jag ss, det betyder extrakoll 

på mig. Jag fick ju inte gå på toa själv utan dom fick följa med in och 

sen fick jag ha öppen dörr. Jag fick ha öppen dörr när jag sov och då 

satt dom utanför och vaka. Ifall jag skulle gå från rummet till köket så 

följde dom med hela tiden. Efter en vecka fick jag enkel s och det 

betyder att jag inte får gå utanför gården utan tillsyn. … även sedan jag 

fick reda på att jag var här frivilligt så kändes det som tvång eftersom 

att det alltid var någon med mig så jag kunde inte smita om jag ville 

det. (HSL) 

 

Felicia, som var frivilligt vårdad, berättar om övervakning i vården som liknar 

berättelser från ungdomar som vårdas enligt tvång. Anna, som är tvångsvårdad, 

berättar här om sina erfarenheter av övervakning. 

 
Anna: Alltså till en början så hade jag rumsarrest och då fick jag bara 

vara i rummet … äta där för dom tyckte inte jag kunde vara på 

avdelningen. Jag hade sånt där extra vak i tre veckor och då fick jag 

inte gå ut, man fick inte gå på toaletten själv, det var verkligen, ja, jag 

tyckte det var jättejobbigt. Man kände sig väldigt iakttagen, man 

kunde aldrig vara för sig själv. (LPT) 

 

Båda Felicias och Annas erfarenheter av tvång handlar om att vara kontrollerad 

och ständigt iakttagen av personal som ska förhindra att ungdomarna skadar sig 

själva. Denna kontrollerande funktion leder inte till något fysiskt tvång, men kan 

likväl uppfattas som personligt kränkande och påfrestande. En sådan form av 

tvång berättar såväl frivilligt vårdade som tvångsvårdade ungdomar om. 

I Annas fall berättar hon också om rumsarrest, vilket hon upplevde väldigt 

påfrestande. Jag tolkar hennes yttrande som att hon inte upplevde personalens 

ständiga närvaro som stöd eller omsorg utan att hennes erfarenhet främst 

präglades av att vara iakttagen på ett kontrollerande sätt. 
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Tvång som hot och straff  

I intervjuerna framkommer flera exempel där ungdomarna berättar om 

erfarenheter av tvångsvård som jag tolkar som hot eller straff. Anna säger att hon 

fick välja mellan frivillig vård och tvångsvård och att hon då valde frivillig vård. 

Det förefaller som att frågan om eventuell tvångsvård i detta sammanhang var en 

förhandlingsfråga. 

 
Anna: När jag kom hit skulle jag haft LPT på mig, men jag fick välja. 

Det var ju frivilligt så jag valde frivilligt så klart. … antingen att jag 

gick in frivilligt på avdelningen eller att dom tog mig på tvångsvård, så 

det var ju inte mer än så, så jag gick in frivilligt. … sen så hände det så 

mycket så jag fick LPT och jag var så arg och förbannad liksom för att 

dom inte lät mig vara. … Det är ganska, det känns skitjobbigt, det 

känns, jag vet inte hur man ska förklara det. Men från att tidigare ändå 

ha valt själv vad man gör och att bara kan gå ut hur som helst på 

natten. Nej, jag vet inte, alltså det är jättejobbigt men på något sätt så 

orkar man inte, man orkar inte bråka emot så för man vet ändå, ja jag 

vet inte. (LPT) 

 

Anna har erfarenhet av att den frivilliga vården övergick till tvångsvård på grund 

av det som hände. Jag tolkar detta som att Anna uppfattar LPT som en be-

straffning från vårdens sida. 

Det finns också anledning att diskutera på vilket sätt Anna inledningsvis 

uppfattade sig ha ett val. Det framstår som om detta val skedde under hot om 

tvång vilket sedermera också kom till användning. Anna uttrycker att hon var arg 

över att de inte lät henne vara, men att hon inte orkade bråka. Hon uttrycker 

också en kluvenhet inför det som hänt. Först säger hon ”man vet ändå” men 

strax därefter ”ja, jag vet inte”. 

Anna valde initialt frivillig vård men viljan att inte leva tog överhand och då 

hon gjort självmordsförsök inne på avdelningen byttes frivilligheten mot tvång. 

 
K: Fick du tvångsvård när du var här? 

Anna: När jag var på avdelningen, ja. 

K: Jaa. 

Anna: För att jag skada mig själv så mycket. (LPT) 
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Denna tjej tvingades till vård när bedömningen om att risken för att hon skulle ta 

sitt liv var stor, men vårdades frivilligt när hon ville leva och ville ha hjälp. 

För Sara kom tvånget enligt LPT helt oväntat efter att hon inte återkommit 

efter en permission. Sara vårdades frivilligt inom barn- och ungdomspsykiatrin 

men gick regelbundet i sin vanliga skola på orten. En dag återvände hon inte som 

hon skulle, men nästa dag ringde hon till avdelningen och resonerade med 

personalen om att hon ville återvända. När hon kom tillbaka fick hon omedelbart 

tvångsvård enligt LPT62 efter att ha återvänt till något som hon trodde var frivillig 

vård. 

 

Sara: Då när jag kom tillbaka, jag ringde dit nästa dag och då när jag 

kom tillbaka så tog de bara in mig och låste dörren och då fick jag 

omedelbart LPT fyra veckor till att börja med. 

K: Men varför fick Du LPT? 

Sara: För att jag hade avvikit från BUP och då räknas det som att man 

motsätter sig vård, frivillig vård, när man avviker och det visste inte 

jag. 

K: Fick du veta det när du kom tillbaka, du hade själv ringt sa du? 

Sara: Jag ringde till dom och frågade om jag skulle komma tillbaka och 

i papprena står det att dom uppmanade mig att komma tillbaka. Det 

var jag som frågade – skall jag komma tillbaka eller? Då sa dom, jaa 

det tycker jag och så kom jag och så låste dom! Jag fick inte ringa till 

någon, jag fick inte ens ringa min mamma, inte ringa någon. Jag fick 

bara vara på rummet. Jag var jättearg, jag hade precis börjat skolan 

och jag tyckte det funka så bra och så där. Det var jobbigt! (LPT) 

 

Sara berättar att hon själv kontaktade avdelningen efter att hon inte återvänt efter 

avslutad skoldag. Dagen efter ville hon återvända för att få vård och när hon kom 

tillbaka berättar hon: ”fick jag omedelbart LPT”. Detta tolkar jag som att hon 

upplevde att LPT-beslutet användes som en repressalieåtgärd för att hon avvikit 

från avdelningen. Hon uttrycker också besvikelse av att bli utsatt för detta 

tvångsbeslut utan dialog, eftersom hon själv tyckte att hon var på rätt väg och då 

kom detta beslut som en besvikelse för henne, i all synnerhet som hon var helt 

oförberedd på det. Att Sara är besviken över det inträffade är uppenbart då hon 

                                            
62 I LPT finns en möjlighet att överföra en patient som vårdas frivilligt enligt HSL till tvångsvård 

enligt LPT om kriterierna för denna vård är uppfyllda samt att ”patienten till följd av sin psykiska 

störning kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan” (11 §). 
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säger ”Det var jag som frågade om jag skulle komma tillbaka eller? Då sa dom 

jaa, det tycker jag och så kom jag och så låste dom.” Att detta bedömdes som 

skäl för tvångsvård kom enligt Sara däremot som en överraskning då hon 

uppfattade att hon gjorde något klokt som återvände på eget initiativ. När 

intervjun genomförs har hon fortsatt LPT-vård men vistas på ett behandlingshem. 

 
Sara: För det första så när jag fick LPT och efter det så har jag, hur 

skall jag säga, skött mig. Jag har inte gjort någonting, jag har inte 

försökt rymma, jag har följt reglerna, jag har gjort det dom har velat 

liksom och då är man inte i behov av tvångsvård längre. Om man 

klarar de vanliga grejorna och så fick jag permission, gå ut och göra 

saker mer och då är det så. Om det fungerar så skall man inte ha LPT 

längre eftersom då skall man ha frivillig vård. Den tredje punkten i de 

här kriterierna är att patienten motsätter sig frivillig vård och det har 

jag aldrig gjort. (LPT) 

 

Sara säger att hon inte uppfyller kriterierna för LPT-vård och är förvånad över att 

hon även på behandlingshemmet har tvångsvård. 

Även ungdomar som under hela sin vårdtid vårdats frivilligt (enligt HSL) 

berättar om erfarenheter av tvång i vården. Att vara omyndig och ställas inför att 

föräldrar, socialtjänst eller annan medicinsk expertis bedömer behovet av vård 

inom barn- och ungdomspsykiatrin som nödvändig, kan innebära att ung-

domarna inte uppfattar sig ha rätt att delta i beslutsprocessen. Ungdomarna ställs 

i realiteten inte inför ett val, utan det är de vuxna som bestämmer, med eller utan 

hot av olika slag. 

 
Anton: Jaa, innan jag åkte då var jag lite så, ja jag ville ha min TV och 

så, då fick jag inte det och då började jag vägra lite grann, men till slut 

då åkte jag med ändå. Dom hotade med en massa grejor, men när jag 

kom hit så träffade jag nästan all personal. (HSL) 

 

I intervjuerna finns flera exempel där ungdomarna redogör för oklarheter om 

huruvida vården är frivillig eller ej och där vårdformen formellt är frivillig, men 

där ungdomarna haft ett hot om tvångsvård uttalat om hon/han inte valde att gå 

med på vård frivilligt. 
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Oklarhet och undran 

En betydande del av intervjuerna kom att handla om ungdomarnas kunskap om 

de legala förutsättningarna för vården och vad vården har för syfte och mål. Åtta 

av de tio ungdomar som vårdas enligt LPT sade sig veta att de vårdas med tvång. 

Övriga två gav mycket diffusa svar på denna fråga, sannolikt på grund av deras 

hälsotillstånd, varför det är svårt att bedöma vad de har för kunskap om den 

legala grunden för deras intagning. När det gäller kunskapen om de legala förut-

sättningarna för vården så var det emellertid få av de tvångsvårdade ungdomarna 

som hade kunskaper om vad som gällde för deras vård och vilken rättssäkerhet 

de hade. 

Det finns emellertid en stor variation när det gäller ungdomarnas berättelser 

om lagens innebörder och dess konsekvenser. Maria har klart för sig vilka 

rättigheter hon har enligt LPT. 

 
Maria: Jag vet att dom får hålla mig här i trettio dagar och sen begära 

ett nytt sånt här tillstånd om dom vill ha kvar LPT eller så kan dom 

häva det när som helst också men det är läkarn som får göra det. 

K: Jaha, men har läkaren berättat för dig om det här? 

Maria: Jag har fått ett papper. 

K: Har du fått ett papper som beskriver lagen. 

Maria: Jaa. 

K: Jaha. 

Maria: Och vad jag har för rättigheter och att jag kan överklaga och 

så. 

K: Jaha, har dom berättat detta eller har du fått läsa själv? 

Maria: Fått läsa själv. (LPT) 

 

Stina berättar att hon sökte vård, men uppfattade att hon på grund av svårigheter 

att beskriva sin situation för jourläkaren i stället blev tvångsvårdad (se s. 125). 

Hon känner till att hon vårdas enligt LPT, men fick ingen information om dess 

konsekvenser förrän alldeles innan intervjun skulle ske. Hon berättar följande: 
 

K: Är det LPT nu också? 

Stina: Ja absolut, LPT hade jag då också antagligen i och med att jag 

inte fick gå ut och… 

K: Ja, men nu vill du ha vård? 

Stina: Exakt! 
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K: Varför är det LPT fortfarande? 

Stina: Eh, jag vet inte riktigt så där, men jag tror väl att, man har ju lite 

självkännedom och så, och det jag hittills tyckt om mig själv är att jag 

var väldigt drivande och så och nu är de inte riktigt på det klara med 

vad jag kan läsa av eller hur jag tänker och så, men vad de vet är väl 

kanske att jag går upp väldigt mycket i varv och på ett annat sätt 

avskärmar mig ifrån omgivningen och det är kanske det liksom med 

min drivkraft, det kan hända att de menar är jag här på eget bevåg och 

har bestämt det själv och så kan det hända att jag vill dra mig ur det 

hela liksom. Så det är lite grann det som jag tror att de vill, att det skall 

finnas gränser och ramar o så. 

K: Har du fått information om vad LPT innebär? 

Stina: Det gjorde de faktiskt inte förrän jag sa det, precis innan du 

skulle komma. För jag ville ha reda på mer lite grann kring det. 

K: Nu, innan det här samtalet? 

Stina: Precis och då satt vi inne i samtalsrummet mittemot liksom. Min 

kontaktperson och jag skrev ut 13 sidor ifrån socialstyrelsens hemsida 

och försökte luska ut lite kring vad LPT innebär, och vad det täcker 

och när man kan få LPT och hur man kan överklaga det, jag var inte så 

insatt i det. 

K: Men det var kanske för att intervjun skulle ske? 

Stina: Vem vet? Men jag har hela tiden gått och tänkt, vad kan ett LPT 

innebära och jag tycker att de har varit lite dåliga med att informera, 

vad innebär ett LPT-beslut, jag vill veta varför jag har ett LPT, det vet 

jag ju inte riktigt. (LPT) 

 

Stina blev således intagen på LPT trots att hon sökte frivilligt till kliniken. Detta 

är en händelse som Stina inte riktigt kan förstå. Hon kan heller inte förstå skälen 

till varför hon också fortsättningsvis vårdas enligt LPT. Hon har en del spekula-

tioner kring detta och berättar om att hon ibland upplever sig uppvarvad och 

avskärmad från omgivningen och funderar på om detta kan vara anledning till att 

hon vårdas enligt LPT. Hon kommenterar att hon inte fått någon information 

från avdelningen om vad LPT innebär utan inför intervjun letade hon och 

kontaktpersonen information på nätet om dessa frågor. 

Hur lagen tillämpas och framför allt hur tvångsvården ska eller kan avslutas, 

är ungdomarna ofta undrande inför. Therese har inte klart för sig om eller när 

LPT upphörde för hennes del. 
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K: Så LPT:n avskrevs efter första veckan? 

Therese: Ja, jag tror det, eller ... 

K: Blir du osäker? 

Therese: Ja, jag vet inte riktigt. 

K: Ja, men du vet inte när LPT upphörde? 

Therese: Nej. (LPT) 

 

Ann-Sofie berättar att LPT avskrevs redan efter första veckan men efter min 

följdfråga blir hon osäker och säger ”jag vet inte riktigt”. Anne-Sofie säger att 

hennes LPT-vård har upphört, men hon är osäker på skälen till varför LPT 

avskrevs. 

 

K: Jaa. Vad var anledningen till att man då kunde fatta beslutet att nu 

tar vi bort LPT? 

Anne-Sofie: Ja, jag tror det har gått rätt så bra ändå så att det inte 

behövdes tror jag. 

K: Jaa. 

Anne-Sofie: Eller jag vet inte riktigt. (LPT) 

 

Yvonne kan inte berätta om hon vid tillfället för intervjun vårdas enligt LPT eller 

enligt HSL. 

 
K: Är det LPT-vård nu? 

Yvonne: Det är det jag inte vet, eftersom de inte tog bort det helt förra 

gången, det skulle de ifrån X (hemorten) göra när de tyckte att det inte 

behövdes längre, jag vet inte om man kan sätta in LPT och sedan ta 

tillbaka det, de tog ju inte bort det helt i varje fall eftersom det var en 

liten process att fixa LPT. 

…  

Yvonne: Ja, men nu vet jag inte hur det är med det där LPT:t, om jag 

fortfarande har kvar det, de på Ätstörningsenheten sa; ja du står ju 

fortfarande under LPT, men jag vet inte överhuvudtaget. 

K: Vad har de sagt till dig att LPT betyder? 

Yvonne: Lagen om tvångsintagning i varje fall, och att de har rätt att 

sondmata mig emot min vilja, bara för att rädda livet på mig, eller vad 

det är. Men om jag inte är i någon livshotande situation så vet jag inte 

hur det funkar. (LPT) 
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För Yvonne är situationen omkring LPT oklar. För henne är lagen det som ger 

personalen rätt att tvångssonda henne när hon befinner sig i ett livshotande läge, 

men hur lagen fungerar i det läge hon befinner sig i vid intervjutillfället har hon 

inte klart för sig. 

Saga fick efter ett besök hos läkare för sin ätstörning veta att hennes tillstånd 

var allvarligt och krävde medicinsk behandling och att det inte fanns någon 

alternativ vårdform, utan att inläggning på en barn- och ungdomspsykiatrisk 

avdelning därför var nödvändig. 

 
K: Jaha, var du här frivilligt, du sa att läkaren sa att du skulle läggas in 

men du fick vänta tills nästa dag. Var det frivilligt eller hur uppfattar 

du det? 

Saga: Nej, det var inte frivilligt men på något sätt så innerst inne så 

ville man nog bli inlagd. 

K: Mm, men använde man sig av LPT, lagen som gav dom rätt att 

vårda dig mot din vilja? 

Saga: Nää, jag tror inte det. 

K: Nä, på något sätt gick du ändå med på vård, fastän du kände dig 

tvingad? 

Saga: Jaa, jag hade ju inget att säga till om, dom sa att jag var tvungen 

att läggas in. Så jag kunde ju inte säga neej, jag vill inte. (HSL) 

 

Av Sagas berättelse uppfattar jag att det fanns en viss ambivalens inför vården. 

Hon säger att ”innerst inne så ville man nog bli inlagd”, vilket jag tolkar som en 

upplevelse av att vården var nödvändig fastän hon ändå avvisade förslaget. 

Lovisa, som enligt uppgift från personalen vårdas frivilligt, vet själv inte enligt 

vilken vårdform hon vårdas och vilka rättigheter hon har. Hon berättar att hon 

försökt att ta sitt liv och inte var vid medvetande när hon kom till sjukhuset: 

 
K: Kom du dit via ambulans? 

Lovisa: Jag tror jag åkte med mamma, men jag är inte säker men jag 

tror det. 

…. 

K: När du vaknade upp, vad har du då för minnen? Låg du kvar på 

intensiven? 

Lovisa: Det kommer jag inte ihåg mycket av, jag hade kanyler och 

elektroder överallt och så frågade de hundra gånger om jag visste var 
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jag var. Sedan så var det meningen att jag skulle åka till barnav-

delningen men sedan tyckte dom att det var bättre jag fick komma hit 

(BUP). 

K: Vad hade du att säga till om? 

Lovisa: Ingenting, det var nej, det var bara och åka hit. Jag var inte 

direkt vid medvetande då så. 

K: Nehej, blev det en frivillig placering eller blev du tvångsvårdad? 

Vet du om att det finns en lag om tvångsvård? 

Lovisa: Nej, inte riktigt ungefär. … Frivilligt vet jag ju inte direkt om 

det var, för så fort jag kom hit kommer jag ihåg att jag ville åka hem 

och då blev jag hysterisk, men sedan så gick det bra. 

K: Vad hände, berätta? 

Lovisa: Jag fick åka rullstol hit för jag var så yr så jag kunde inte gå 

och så körde dom in mig så jag fick se mitt rum och så sa dom att jag 

skulle stanna här ett tag eller åtminstone en natt eller någonting och så 

började jag gråta och blev jätteledsen och arg och ville åka hem. Sen så 

tror jag mamma fixade så jag fick prata med, vad heter chefen här? Då 

fick jag sitta och prata och så sa hon att jag skulle vara kvar här ett tag 

och att det var bäst att jag skulle vara kvar här. Sen kommer jag inte 

ihåg mycket mer. 

K: Accepterade du då att vara kvar här? 

Lovisa: Egentligen inte.  

K: Egentligen inte,  

Lovisa: Inte först. (HSL) 

 

Lovisa vet inte om hon vårdas frivilligt eller med tvång men berättar att hon 

inledningsvis, när hon kom till barn- och ungdomspsykiatrin, reagerade 

känslomässigt starkt (hysterisk, säger hon), men att hon ändå var tvungen att 

stanna på avdelningen. Det verkar som att hon så småningom accepterade vården 

(sen gick det bra, säger hon) men om detta är uttryck för en resignation eller om 

hon upplevde vården som rimlig framkommer ej. Lovisa uttrycker osäkerhet om 

den legala grunden för vården men säger sig inte ha funnit anledning att 

ifrågasätta situationen. Jag uppfattar det som att Lovisa inte har någon 

kännedom om de alternativ som finns för vård och att det för henne är oklart på 

vilka grunder beslutet om intagning skedde. 
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Sammanfattning 

Till området tvång i vården, som jag nu kommer att sammanfatta, har jag hänfört 

utsagor från ungdomarna som på något sätt berör frågan om tvång i vid 

bemärkelse. Jag har medvetet lagt detta område först, dels eftersom frågan om 

tvång var utgångspunkten för mitt avhandlingsarbete, dels därför att tvång utgör 

en särskild omständighet för den vård som de ungdomar jag samtalat med 

befinner sig i. Tvång kan i detta sammanhang, som jag framhållit tidigare, ses 

både som en speciell vårdform (LPT) och som en subjektiv erfarenhet. 

Av ungdomarnas berättelser har framgått att tvång kan ha många olika 

uttrycksformer. Erfarenheterna är inte specifikt knutna till vårdform, utan tvång 

kan upplevas också i frivillig vård, beroende på hur tvång definieras. 

Mitt huvudintresse i denna fråga har varit hur ungdomarna berättar om tvång 

oavsett vårdform. Det är viktigt att beakta att ungdomarna i många fall använt 

ord som tvång, tvingats eller tvungen, men att det också finns citat där det är jag 

som tolkat att det de berättar om har med tvång att göra. 

En uttrycksform av tvång som ungdomarna berättar om är fysiskt tvång, 

exemplifierat genom direkt tvång i samband med transport till sjukvården eller i 

samband med sondmatning, där några tjejer berättar om upprepade tvångs-

situationer innehållande fysisk kamp med personalen. 

Ett flertal berättelser har talat om tvång i form av övervakning, ibland i en 

omfattning som uppfattats som integritetskränkande. Att ständigt ha någon som 

iakttar en kan upplevas som mycket påfrestande och tvingande. 

Andra har berättat om att tvång ibland användes som hot för att få 

ungdomarna att gå med på den föreslagna frivilliga vården. Vissa ungdomar har 

berättat att de i sådana situationer inte upplevt sig ha något egentligt val, då hotet 

om tvångsvård fanns i bakgrunden. 

Slutligen har jag redovisat ungdomars erfarenheter av att inte veta hur det 

förhåller sig med förutsättningarna för vården. De allra flesta av de LPT-vårdade 

ungdomarna vet att det handlar om tvångsvård, men flertalet har dålig kunskap 

om vad tvångsvård innebär och vilka rättigheter de har i situationen. Det är också 

flera ungdomar som berättar att de inte vet om tvångsvården upphört eller ej och 

alltså svävar i ovisshet om de vid tidpunkten för intervjun var vårdade med tvång 

eller frivilligt. 
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Delaktighet i vården 

Inom detta område redovisar jag mina tolkningar av ungdomarnas erfarenheter 

av delaktighet i vården i vid bemärkelse. Mina tolkningar av innehållet i 

ungdomarnas berättelser på detta område har resulterat i tre teman som hänför 

sig till olika aspekter av delaktighet. 

Det första temat härrör ur berättelser från ungdomar om deras erfarenheter av 

delaktighet när det gäller själva beslutet om vård. Här finns berättelser från såväl 

tvångsvårdade som frivilligt vårdade ungdomar där variationen i delaktighet är 

betydande. Detta tema har jag rubricerat som att säga ja eller nej till vård. 

Det andra temat handlar om erfarenheter av att vara medräknad eller ej när 

det gäller vårdens planering och innehåll. Här finns berättelser om hur vissa 

ungdomar känt sig delaktiga genom att vara medräknade men också berättelser 

om hur vissa ungdomar känt sig helt åsidosatta när det gäller diskussioner och 

beslut kring den egna vården. Detta tema har jag rubricerat som att vara 

medräknad eller åsidosatt i planeringen av vården. 

Det tredje temat handlar om ungdomarnas erfarenheter av att vara delaktiga i 

vårdens vardag. Här finns berättelser om delaktighet när det gäller samtal med 

vårdpersonal eller delaktighet när det gäller kontakt med yttervärlden eller frågor 

kring regler och vardagsförhållanden. Jag har rubricerat detta tema som att vara 

delaktig i vårdens vardag. 

Att säga ja eller nej ti l l vård 

En betydande del av ungdomarnas berättelser handlar om omständigheter kring 

själva intagningen till vård och ungdomarnas roll i denna process. Frågan om 

delaktighet när det gäller beslutet om själva intagningen är emellertid komplex, 

främst på grund av att vissa av ungdomarna i studien är inlagda med formellt 

tvång enligt LPT, medan andra är inlagda frivilligt enligt HSL. När det gäller de 

ungdomar som vårdas mot sin vilja så ligger det i sakens natur att det är någon 

annan än den unga själv som bestämt detta, men när det gäller de ungdomar som 

vårdas frivilligt så är det inte för den skull säkert att det är den unga själv som 

frivilligt önskat vård. Bakom ett sådant beslut kan vuxna (föräldrar eller 

personal) finnas vilket leder till frågan om på vilket sätt ungdomarna själva 

deltagit i beslutet. Det kan ofta vara flera olika parter inblandade. 

Det finns också exempel på att ungdomarna själva sökt frivillig vård men att 

denna senare övergått i tvångsvård. 
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K: Vill du berätta din bild av varför du är här på BUP? 

Stina: Varför jag är här! Äh saken är väl som så att jag kanske väldigt 

medvetet valde att liksom få hjälp och ta hjälp helt enkelt, det var 

väldigt sådär, det var för drygt tre veckor sedan som jag helt enkelt i 

princip hotade en i personalen vid tjejboendet om att jag antingen 

skulle ta livet av mig eller så ville jag ha hjälp helt enkelt för att jag 

kände att jag hade mått så dåligt under så pass lång tid helt enkelt så 

det kändes helt självklart att få hjälp utifrån och få psykiatrisk vård 

helt enkelt. 

... 

Jo, men saken är som så att när jag väl efter några timmars väntan på 

akutpsyk fick prata med den psykiatrikern som jobbade då och han 

förstod inte riktigt allvaret i det hela och skulle berätta lite grann om 

hur odeprimerad jag var och rita upp ett diagram och så gjorde det mig 

ganska frustrerad och ganska irriterad så och då tänkte jag då och 

bestämde mig absolut för att lämna platsen då precis då liksom och gå 

därifrån eftersom jag kände att allt var så extremt och hopplöst när 

inte ens en psykiatriker kan förstå mig så kändes det väldigt hopplöst. 

Så då någonstans så sattes det in ett vårdintyg och efter det ett LPT tror 

jag. 

... 

I och med att jag tänkte lämna platsen då, jag tänkte gå därifrån helt 

enkelt. Det var väl då antagligen han tänkte i de banorna att nu 

försöker hon uttrycka något som inte jag riktigt har förstått. Så 

någonstans då satte de in vårdintyg så jag inte fick lämna platsen, tror 

jag. (LPT) 

 

För Stina ledde hennes önskan om hjälp paradoxalt nog ändå till tvångsvård 

enligt LPT. Stina blev vid akutmottagningen initialt bedömd att inte vara i behov 

av vård. Detta gjorde henne frustrerad och hon reagerade starkt på beslutet. 

Denna reaktion fick, enligt Stina, läkaren att ändra sig, men då blev beslutet i 

stället tvångsvård enligt LPT trots att hon sökt frivilligt och önskat vård. 

Att inte uppfattas vara i behov av slutenvård berättar också Paula om, som 

fick lägga mycket kraft på att övertyga läkaren vid akutmottagningen om att hon 

var i behov av vård. Hon orkade inte vara hemma längre då hon var rädd att hon 

skulle göra sig själv illa och var i behov av en miljö som hindrade henne att göra 

något drastiskt. 
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Paula: Jag har mått dåligt i flera år. Jag har haft en sån jobbig uppväxt. 

Så det är kanske det som kommer upp nu. Nu har jag som sagt mått 

dåligt en längre tid och det har bara blivit ännu värre och ännu värre. 

… Jag sa att jag vill läggas in, jag orkar inte vara hemma, allting blir 

bara ännu värre. (HSL) 

 

Paula berättar att hon hade svårt att få förståelse för sin desperation och var rädd 

för sig själv. Endast med betydande svårigheter kunde hon kämpa sig till en 

vårdplats på avdelningen. 

En del ungdomar berättar att de länge sökt hjälp men att den hjälp de erbjudits 

inte upplevts som tillräcklig. Så beskriver exempelvis Semitha sin situation. Hon 

berättar att hon själv sökt hjälp via skolhälsovården och barn- och ungdoms-

medicin och att hon också fick kontakt med en psykiater. Semitha berättar att 

psykiatern bedömde henne som deprimerad och att hon behövde mer omfattande 

barn- och ungdomspsykiatrisk vård, men väntetiden var lång och först efter att 

Semitha skurit sig i handleden fick hon den hjälp hon kämpat för. 

 
Semitha: Att jag velat ta livet av mig och en depression är det. Så kan 

man säga att jag har varit i kontakt med barnpsyk i 1,5 år när jag fick 

komma till BUP. Innan dess så jaa, dom är ju ganska underbemannade 

så det är svårt och få tid, så först fick jag bara gå hos skolpsykiater och 

så fick jag träffa skolsköterskan för dom tyckte inte att det var så 

allvarligt, men sen när jag hade skurit mig i handlederna då fick jag 

komma på akuttid till barnpsyk så är det. 

… 

Få liksom få dom och förstå att jag menar allvar att jag inte mår bra 

utan det är, dom säger ju att jaa, men vi har allvarligare fall just nu så 

att … så länge liksom, så var det ju jättelänge innan jag väl fick komma 

dit då. … Det var som om dom trodde allt bara skulle gå över, men det 

har det inte gjort. Det har bara blivit värre och värre och jag har 

försökt ta livet av mig flera gånger. (HSL) 

 

Jag uppfattar att Semitha hade svårt att finna någon som förstod allvaret i hennes 

livssituation. Hon hade vid det akuta självmordsförsöket en historia av flera år 

med svåra problem som hon sökt för på olika ställen utan att bli hjälpt och först 

efter upprepade självmordsförsök fick hon den vård hon ansåg sig behöva. 
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Min tolkning av dessa berättelser är att vissa ungdomar har haft svårt att få 

förståelse för allvaret i sina problem och att situationen därför förvärrats 

påtagligt. Dessa ungdomar har frivilligt sökt sig till barn- och ungdomspsykiatrin 

och i Stinas fall resulterade situationen i beslut om tvångsvård på grund av det 

sammanbrott i dialogen som uppstod i akutsituationen. Hon är själv mycket 

förvånad över att situationen kunde leda till tvångsvård när utgångspunkten var 

att hon själv önskade vård. 

Felicia har erfarenhet av att ha blivit inlagd utan att ha varit delaktig i någon 

diskussion överhuvudtaget. Felicia berättar att hon inte minns någon valsituation 

i samband med intagningen utan att det i hennes fall huvudsakligen bestämdes av 

föräldrarna utan att hon själv fick delta i beslutet. Hon berättar att hon inte ens 

blev tillfrågad om sin uppfattning. 

 
Felicia: Jag hade ju inget val. 

K: Du hade inget val, vad menar du med det? 

Felicia: Jag kunde inte bestämma någonting. 

K: Men är du här frivilligt? 

Felicia: Mm. 

K: Men du hade inget val, vad menar du med det? 

Felicia: Mina föräldrar. 

K: Bestämde dina föräldrar att du skulle hit? 

Felicia: Mm. 

K: Jaha, men blev du tillfrågad vad du tyckte? 

Felicia: Neej. (HSL) 

 

Min tolkning är att det i många fall har varit föräldrar som initierat önskan om 

vård för sitt barn och i några fall har detta skett i samråd med socialtjänst eller 

medicinsk verksamhet såsom barnmedicin, ätstörningsmottagning, annan 

öppenvårdsmottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. Ungdomarnas 

erfarenheter är att det för dem mestadels handlat om att de fått beskrivet för sig 

att vård inom barn- och ungdomspsykiatrin varit nödvändig. De har sällan 

uppfattat sig ha blivit tillfrågade och således inte haft någon reell möjlighet att 

påverka situationen utan deras erfarenheter präglas av att vuxna (föräldrar 

och/eller vårdgivare) beslutat utan diskussion. 
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Semitha: Nej, men mamma, pappa och barnläkaren, jag har ju 

diabetes, prata igenom det här och det var liksom bara för mig att göra 

som dom sa liksom. (HSL) 

 

Det är ovanligt även bland de frivilligt vårdade ungdomarna att de beskriver sig 

delaktiga i beslutet om intagning utan ungdomarna har vanligtvis funnit sig i vad 

vuxna beslutat även om de själva inte ville bli intagna. 

För Pauline, som först vårdades på en barn- och ungdomsmedicinsk avdelning, 

är det oklart vem som fattade beslutet om att hon skulle flyttas till barn- och 

ungdomspsykiatrisk avdelning. Hon tror att det handlar om att de inte hade tid 

och resurser att ta hand om henne på barn- och ungdomsmedicin men hon vet 

inte riktigt. 

 
K: Vem föreslog för dig att du skulle komma hit? 

Pauline: Jag vet inte. Det var väl dom som jobba där på barnmedicin, 

för dom klara inte av det helt enkelt, dom hade inte tider och resurser 

till det. Dom hade sådan ångest och så där, dom har ju en massa sjuka 

barn i cancer och så där och där är det ett sådant tempo hela tiden så 

dom hinner ju inte. Dom hinner ju inte hålla i mig och allt det där och 

hålla mig lugn så jag inte ska rymma därifrån och grejer så här. (LPT) 

 

Min tolkning av Paulines berättelse är att beslutet om tvångsvård och förflyttning 

till den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken av henne uppfattades som ett 

fullbordat faktum som inte föregicks av någon diskussion där hon var delaktig. 

Sara uttrycker sig kritiskt om att hon inte upplevt sig ha någon talan alls, 

eftersom hon är tvångsvårdad. 

 
Sara: Jag hade inte några rättigheter över huvud taget för jag fick inte 

bestämma någonting över mig själv. Jag har ingen talan eftersom jag 

har fel så då har jag inget att säga till om. … Inte om man har en 

tvångsparagraf på sig, utan då är det dom som bestämmer helt och 

hållet. Jag fick inte träffa min psykolog för att hon höll med mig i det 

jag sa. (LPT) 

 

Saras berättelse tolkar jag som att hon inte tycker sig ha fått vara delaktig 

överhuvudtaget. Hon säger att hon inte har någon ”talan eftersom jag har fel”, 

vilket jag tolkar som att hon upplever att hon inte ges någon anledning att delta 
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eftersom hon är föremål för tvångsvård. Hon ger uttryck för en erfarenhet av att 

vid LPT-vård så har man ”inget att säga till om” överhuvudtaget. Hon tillägger 

också att hon avstängts från samtal med en personal som ”höll med mig”. 

Efter att hon tvångsvårdats i fyra veckor skulle läkaren vid den barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken ansöka om förlängning till länsrätten. 

 
Sara: Jaa, inte just bara vården utan just papperena som min läkare 

skrivit om mig. Som togs upp som det var liksom texten i rättssalen 

som dom pratade om och jag hann inte yttra mig om det innan för den 

kom så sent till mig. Det var över helgen och då kunde jag inte skicka 

några papper. … För jag fick papperena på torsdagskvällen och 

rättegången var på tisdagen så jag hann inte skicka in den, för de måste 

vara inne en viss tid innan rättegången. (LPT) 

 

Vid ansökan om förlängning har patienten enligt lagstiftningen rätt att 

kommentera denna. I detta fall fick emellertid inte Sara handlingarna i tid för att 

ha möjlighet att yttra sig över ansökan. Jag tolkar detta som att hon inte kände 

sig medräknad som en part i den juridiska process som gällde henne själv. Sara 

uttrycker att hon framför allt reagerade mot vissa uttalanden om henne i 

ansökan. Hon kände sig kränkt av vissa uttalanden och säger sig ha för avsikt att 

stämma läkaren efter att vården upphört. 

 
Sara: Jag pratade med honom (advokaten, min anm.) häromdagen. Nu 

har vi inte så mycket kontakt för nu kan jag inte göra så mycket. Jag 

kan inte överklaga nu, det kan man bara göra tre veckor efter. … Men 

jag skulle kontakta honom när jag blivit av med mitt LPT. 

K: Jaha 

Sara: Då skall jag ta upp lite. Jag skall göra en stämning skall jag göra. 

K: Som handlar om vad? 

Sara: Ärekränkning och förtal kallas det. (LPT) 

 

När intervjun genomförs har hon fortsatt LPT-vård men vistas på ett 

behandlingshem. Hon tycker själv att hon inte uppfyller kriterierna för LPT-vård. 

För Saga var det den behandlande läkaren på anoreximottagningen som 

beslutade att hon behövde mer vård och att hon därför knappast uppfattade det 

som frivilligt, eller att det överhuvudtaget fanns något alternativ. 
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Saga: Ja eller hon bestämde den 29:e för jag var där då och vägde mig 

och då hade jag gått ner ytterligare och då bestämde hon att det var så 

allvarligt att jag var tvungen och läggas in. Egentligen skulle jag läggas 

in då samma dag, men jag sa att jag ville vänta till nästa dag så jag 

kunde samla mig lite. 

K: Kom du hit frivilligt då, du sa att läkaren sagt att du skulle läggas in 

men att du fick vänta tills nästa dag? Var det frivilligt eller hur 

uppfattar du det? 

Saga: Nej det var inte frivilligt, men på något sätt innerst inne så ville 

man nog bli inlagd. … Jag hade ju inget och säga till om, dom sa att 

jag var tvungen att läggas in. Så jag kunde ju inte säga, nej jag vill inte. 

K: Vad tyckte dina föräldrar? 

Saga: Dom ville ju att jag skulle läggas in. Dom tyckte att läkarna tog 

för lång tid på sig. Dom ville egentligen att jag skulle lagts in tidigare. 

(HSL) 

 

Saga kom att vårdas enligt HSL trots att hon inte ville ha vård. När det gäller 

omständigheterna kring själva intagningen så berättar Sara emellertid om ett visst 

diskussionsutrymme såtillvida att hon fick möjlighet att skjuta upp intagningen 

ett dygn för att ”samla sig”. Saga säger tydligt att det inte var frivillig vård, men 

så kommer hennes reservation ”innerst inne så ville man nog bli inlagd”. Jag 

tolkar detta som att hon var ambivalent i situationen. Hon uppfattade inte 

intagningen som frivillig, vilket den var i formell betydelse, men ville ändå 

”innerst inne” bli inlagd. Jag uppfattar det som att hon, i varje fall vid tidpunkten 

för intervjun, förstod att hennes tillstånd var sådant att vården var nödvändig. 

Hon gjorde därför inget motstånd mot inläggningen trots att hon inte ville vårdas 

på sjukhuset. Hon tyckte sig inte ens uttryckligen kunna säga nej till det beslut 

som hon uppfattade var opåverkbart från hennes sida. Hon påtalar dock särskilt 

att hon fick möjlighet att skjuta upp intagningen ett dygn, vilket jag tolkar som 

en öppning i riktning mot delaktighet i vårdbeslutet även om det gick mot hennes 

vilja. Här blev hon talad med, vilket kan tjäna som exempel på delaktighet även i 

situationer där beslut går emot ungdomarnas vilja. 

Anna som tvångsvårdats vid flera tillfällen tror att hon varit alltför sjuk för att 

kunna ta in någon information om sina rättigheter, och hon minns inget av detta. 

 
K: Berättade dom för dig vad som är skillnad mellan tvångsvård och 

frivillig vård? 



 

 131 

Anna: Neej inte direkt. Det kan vara så att dom har gjort det men när 

jag hade LPT så var, jag har inte så mycket minne av det fast jag, alltså 

det hände så mycket och jag medicinerade så jag minns inte allt. (LPT) 

Att vara medräknad eller åsidosatt  i  planeringen av vården 

När det gäller delaktighet i planeringen av vårdens innehåll så visar ungdomarnas 

erfarenheter en betydande variation. Ett exempel på att inte få delta i beslut eller 

att inte få information ger Anna som svarar på följande sätt: 

 

Anna: Alltså dom, joo medicineringen upplever jag så att dom pratar 

inte med mig när dom sätter in och när dom minskar dosen och så utan 

dom bara gör det så får jag veta det, plötsligt jaha nu är inte jag insatt 

på det här längre. Det upplever jag väldigt, det är alltså, jag måste ju 

veta vad jag får och vad jag inte får. 

K: Mm, mm. 

Anna: Och hur kunde dom plötsligt ta bort det, det tyckte jag var 

väldigt dåligt. (LPT) 

 

En företeelse som konkretiserar möjligheten för patienten att vara delaktig i sin 

vård är lagstiftningens krav på att en vårdplan alltid ska upprättas i samband 

med tvångsvård. Detta ska så långt det är möjligt göras i samråd med patienten. 

Av intervjuerna framgår emellertid att endast fyra ungdomar, två tvångsvårdade 

(LPT) och två frivilligt vårdade (HSL), känner till att en vårdplan upprättats. 

Flertalet av ungdomarna känner således inte till någon vårdplan. De ser heller inte 

alltid sig själva som självklara deltagare i framtagande av en plan. David 

uttrycker t.ex. att det ”kan man ju inte begära kanske” när det gäller att få delta i 

resonemang om hur man ska få bästa möjliga vård. 

 
K: Har du varit med och gjort upp en vårdplan? 

David: Nej, det har jag inte. … Eller då, jaa, nej, det tror jag inte. … 

men jag har ju inte fått bestämma över det direkt det är ju, det kan 

man ju inte begära kanske. (HSL) 

 

Flera ungdomar uttrycker också en osäkerhet om de överhuvudtaget deltagit i 

någon planering av innehållet i sin vård. Ett exempel på en sådan osäkerhet är 

flera ungdomar som på frågan om vårdplan svarar att de fått medicin. En möjlig 

tolkning av detta kan vara att medicin är det mest konkreta uttrycket för vård 
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och/eller behandling och att det därför kommer upp som en första tanke för 

ungdomarna när jag frågar om vårdplan. 

 
K: Har ni gjort någon vårdplan och diskuterat på vilket sätt du skall få 

hjälp när du är här? 

Paula: Jag har fått börja äta antidepressiv medicin. 

K: Jaha, det är det som är bestämt och har ni pratat mer om på vilket 

sätt du skall få hjälp? 

Paula: Neej, det är väl att dom finns här när jag har det som svårast, 

jag vill liksom ha människor omkring mig. (HSL) 

 

Sara berättar att hon deltagit i beslut när det gäller ”vanliga grejor” omkring mat 

och kontakter men däremot inte omkring vårdens innehåll i annan bemärkelse. 

Däremot verkar Saras erfarenhet vara att personalen förvisso förankrat vissa 

beslut hos hennes mamma, men att hon saknat möjlighet att själv vara med och 

bestämma om sin vård. 

 
Sara: Jaa, det jag fick säga till om var ju såna där vanliga grejor liksom 

vad vi skulle äta och sånt där har jag fått säga till om och bestämma. 

Det är sådana här grejor som att gå hem träffa min mamma och sånt, 

det har dom bestämt åt mig tillsammans med min mamma utan att jag 

fått säga min uppfattning. Det har varit, det är, det känns konstigt att 

ha någon som hela tiden bestämmer åt en. Man måste gå dit och fråga 

innan man får göra någonting. (LPT) 

 

Hon sammanfattar sin erfarenhet med att konstatera att det känns ”konstigt” att 

det alltid är någon annan som ”hela tiden” bestämmer vad som ska ske och inte. 

Jag tolkar detta som att Sara inte känner sig medräknad i planeringen av 

innehållet i sin vård och att hennes delaktighet inskränker sig till vardagligheter 

av konkret art. 

Sara berättar att hon inte vid något tillfälle motsatt sig frivillig vård och är 

mycket förvånad över att hon då intagits med stöd av LPT. Som framgått tidigare 

så blev hon överförd till LPT efter att ha återkommit ett dygn för sent från en 

permission. Sara säger att hon efterfrågat en vårdplan men att hon aldrig fått ta 

del av någon sådan plan. 
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Sara: Det var en stor grej att det inte fanns någon vårdplan för det är 

också så att det står i lagen. Så det fick jag inte heller någon. 

K: Nehej, så deras tankar och idéer med vad som skulle hända och ske 

när du var på barnpsyk har du inte tagit del av? 

Sara: Dom sa aldrig någonting. Nu väntar vi, nu får du vänta, vänta 

och se. 

K: Jaha. 

Sara: Det skall finnas liksom ett datum och ett mål som man skall gå 

efter så man kan veta vad man kan göra under tiden. Man skall gå i 

skola också, men det fanns ingenting, jag fick inte ens träffa min 

psykolog. Det fick jag inte göra. (LPT) 

 

De flesta ungdomar har inga erfarenheter av delaktighet när det gäller vårdplan 

utan är ganska frågande inför vad det är eller skulle kunna vara. 

 
K: Har det gjorts en vårdplan för dig här? 

Anne-Sofie: Jaa eller jag vet inte riktigt vad dom kallar det men det var 

fem punkter i alla fall. (LPT) 

 

Paula berättar att det är hon som ger tillåtelse till den behandling som hon 

föreslås. Det kan handla om beslut om exempelvis mediciner eller någon annan 

form av behandling. 

 
K: Har du någon chans att själv få vara med och bestämma? 

Paula: Jaa, jag får ju vara med och bestämma. Om dom frågar mig om 

vi skall prova på det till exempel medicin eller någon annan slags vård 

så är det genom min tillåtelse. Det är jag själv som bestämmer hur jag 

vill vårdas. (HSL) 

 

Paula är den enda av de intervjuade som klart uttalar att det är hon själv som 

bestämmer hur hon vill vårdas. Inte heller Paula berättar om delaktighet i 

dialogiskt avseende utan mer att hon ”tillåter” vissa behandlingsförslag. Ett 

exempel som hon redogör för är medicin men därefter tillägger hon ”eller någon 

annan slags vård”. Vad hon menar med ”någon annan slags vård” framgår 

emellertid inte av hennes berättelse. 
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Isabell berättar att hon tror att hon skall bli frisk fortare om hon samarbetar. 

Hon refererar i detta sammanhang till personalens uttalanden om att hon är 

följsam till behandlingen. 

 
Isabell: Ja, jag tror att det går mycket fortare då, de säger ju det att det 

är jätteskönt att ha en patient som samarbetar, de brukar säga till mig 

att det är jobbigt och sådär men att du gör det, du gnäller inte, 

diskuterar inte, du gör som vi säger för att du inser att vi kan det här. 

Så de tycker att jag samarbetar och verkligen vill, men det är klart, det 

är jättejobbigt emellanåt, men det beror inte på dem för att jag vill att 

de ska vara hårda. (HSL) 

 

Min tolkning är att Isabell uppfattar att det är personalen som kan och vet vad 

som skall göras och överlåter till dem att bestämma. Hon uttrycker att det är 

positivt om personalen är ”hårda” och beskriver sig som en patient som 

samarbetar och inte diskuterar utan istället gör vad personalen säger. 

 

En del av ungdomarna berättar om att de fått information om beslut som fattats 

om deras vård men utan att de själva varit delaktiga. På en avdelning kommer 

ungdomarna i kontakt med många personer i personalen. Yvonne berättar om 

kontaktpersonernas samordningsfunktion och att det är via dem som hon fick 

kännedom om de olika beslut som behandlingsteamet kommit fram till. 

 
Yvonne: Jo, det var väl ganska bra har jag för mig, jag kommer inte 

ihåg så mycket, det var ju då man fick reda på lite beslut och så, så det 

var positivt i varje fall, vad jag minns. (LPT) 

 

Yvonnes sätt att berätta tolkar jag som att hon själv inte är medräknad i besluten 

om vården utan att hon får ”reda på” besluten när de redan är fattade. 

Isabell berättar att hon fått veta vilka regler som gäller och att hon kan 

framföra önskningar till kontaktpersonerna inför en s.k. patienttimma. 

 
Isabell: Jag vet inte riktigt, de sa ju vilka regler som gällde och vad jag 

skulle äta som mellanmål men någon direkt vårdplan vet jag inte, men 

sedan har de ju en sån här patienttimma varje vecka och då får man 

lämna några önskningar och frågor till sin kontaktperson, som då är 

med och sedan får man svar på dem. Och vissa önskningar kan ju gå 
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igenom, det beror ju på vad det är, så man får ju på något sätt vara 

med på planen eller vad man ska säga, om man vill ändra på något, 

men samtidigt så om jag inte går upp i vikt kan ju de öka på matlistan 

och så. (HSL) 

 

Jag uppfattar Isabells berättelse som att kommunikationen med personalen sker 

enkelriktat genom ”önskningar och frågor” till kontaktpersonerna, men att hon 

själv inte får vara med när beslut om hennes vård fattas. Hon får veta besluten 

först när diskussionen är avslutad. Hennes formulering att ”vissa önskningar kan 

ju gå igenom” tolkar jag som en viss, men mycket begränsad form av delaktighet. 

Det är, som jag framhållit tidigare, ytterst få av ungdomarna som har erfaren-

het av att ha deltagit i tillkomsten av en vårdplan. Pauline är emellertid en av 

dessa och hon berättar på följande sätt om hur vårdplanen kommit till i hennes 

fall. 

 
Pauline: Hur vi ska göra, hur vi ska lägga upp, vi ska göra som ett 

schema, ett papper där det står vad som gäller och så här. Jag är en 

väldigt envis person och beslutar jag mig för någonting, då ska det vara 

så och då ger jag allting. (LPT) 

 

Jag tolkar Pauline så att hon har en erfarenhet av att aktivt varit med om att 

formulera en vårdplan. Pauline använder ordet ”vi”, vilket hon är den enda av 

ungdomarna som gör. Min bild av samtalet med Pauline är att hon varit delaktig 

i vårdplanens upprättande. Hon ser vårdplanen som en gemensam angelägenhet 

för henne och personalen, då framför allt kontaktpersonerna. Hon lägger till att 

det för henne är en absolut förutsättning för vården att hon får vara med och 

bestämma. 

Att vara delaktig i vårdens vardag 

En betydande del av intervjuerna kom att handla om vårdens vardag och hur 

ungdomarna getts möjlighet att påverka densamma. Med vårdens vardag avser 

jag dels regler av olika slag, dels hur samtal med de vuxna går till. 

En del ungdomar berättar emellertid att de aktivt tagit avstånd från att delta i 

samtal eller i den föreslagna behandlingen. Att samtala om sina problem 

tillsammans med föräldrar och personal samtidigt är något som Felicia anser 

svårt. 
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Felicia: Neej, första gången jag träffade honom efter det att han hade 

haft möte med mina föräldrar och innan han hade pratat med mig så 

fick jag komma in och höra på vad dom sa. För jag tycker jag ville inte 

vara med på samtal utan jag ville bara höra vad dom sa. (HSL) 

 

Felicia berättar att hon inledningsvis inte ville delta i samtalen utan att hon endast 

lyssnade på samtalen mellan föräldrar och personal. Detta tolkar jag som ett 

uttryck för delaktighet. Trots att Felicia inte ville delta i samtalen så fick hon ta 

del av vad som sades i samtalen genom att delta passivt och lyssna. 

Felicias uppfattning är inte enbart att hon inte vill delta i samtal, utan hon 

anser dessutom att hon inte har tillräcklig kunskap om sig själv för att kunna 

uttrycka vad hon är i behov av. 

 
Felicia: … läkaren har till och med sagt det också och så frågar dom 

mig vad jag tycker, vad jag behöver, men jag vet ju inte vad jag 

behöver som jag, jag är ju inte insatt i mig själv. (HSL) 

 

Jag tolkar Felicias berättelse som att hon tillfrågats om sin uppfattning om sina 

problem och vad hon själv tycker sig behöva, men att hon inte tycker sig veta vad 

hon behöver. Hon säger att hon inte är ”insatt” i sig själv, vilket jag uppfattar 

som att hon överlämnar sig till personalen som experter som hon menar vet 

bättre om henne än hon själv. 

 

Pauline: Något jag tyckte var jättejobbigt var och sitta och prata med 

föräldrarna liksom, så vi gjorde så att jag fick prata med en gubbe och 

så fick hon prata med en tant. 

K: Fick du säga till om att du inte ville ha det så där? 

Pauline: Jaa. 

K: Mm, men den där gubben som du pratar om, har du haft fortsatt 

kontakt med honom? 

Pauline: Neej, för jag ville inte det. 

… 

Jag har redan varit inne på avdelningen mittemot och det gjorde ingen 

nytta alls för jag ville inte, vill man inte så går det inte, det är ju 

faktiskt så. (LPT) 
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Pauline är av uppfattningen att det krävs en vilja till medverkan från patienten för 

att behandlingen skall fungera. Pauline har sagt ifrån att hon inte ville ha samtal 

tillsammans med sina föräldrar, då hon tyckte det var ”jättejobbigt”. I denna 

betydelse kan hon sägas ha varit delaktig i vårdens innehåll, men då 

huvudsakligen genom att avvisa vårdens förslag på samtal. 

Anna hade efter ett självmordsförsök hittats medvetslös utomhus av sin 

kompis och efter ambulanstransport till sjukhuset och omhändertagande av 

sjukhuspersonal blev hon så småningom ombedd att ringa sin mamma och 

meddela det inträffade. Anna berättar att hon inte ville meddela detta via telefon 

till sin mamma utan istället ville berätta detta när hon kom hem. 

 
Anna: Dom skulle ha gjort det, eller dom bad mig göra det och var på 

mig väldigt mycket och sa liksom att jag skulle ringa, nu ringer du 

hem. Jag sa att nej. … Nej, jag sa mer liksom att jag vill inte ringa från 

telefon, alltså jag vill inte att hon ska få veta det genom telefon, jag vill 

prata med henne när jag kommer hem. Men dom tyckte att jag skulle 

ringa därifrån, jag sa nej och lura dom totalt liksom. Dom trodde inte 

på mig först, men jag sa men jag gör det, jag pratar med henne när jag 

kommer hem, jag tänker inte ringa. Och dom gick med på det och så 

åkte jag hem då. 

K: Jaha, okey, men du sa att du skulle prata med din mamma, men det 

gjorde du inte? 

Anna: Neej. (LPT) 

 

Personalen accepterade Annas vädjan om att själv få berätta för sin mamma om 

det inträffade och hon fick lämna sjukhuset. Anna var 15 år när detta inträffade 

och när jag intervjuar henne skall hon snart fylla 18 år och har ytterligare tio 

självmordsförsök bakom sig. När Anna berättar om denna första gång uttrycker 

hon att hon medvetet valde att ”prata omkull hela sjukhuspersonalen”: 

 
Anna: Jag har alltså, sen dom fick veta att jag mådde så dåligt som jag 

gjorde och börja alltså åka in på sjukhus för allra första gången visste 

mamma inte ens om att jag hamna på sjukhus för jag prata omkull hela 

sjukhuspersonalen, som sa att jag skulle prata med mamma, ja dan 

efter liksom skulle jag prata med mamma hemma och dom trodde på 

det, men det gjorde jag ju självklart inte. (LPT) 
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I denna situation gick Anna inte med på personalens önskemål om kontakt med 

familjen. Jag uppfattar det som att Anna fick ta på sitt eget ansvar att berätta för 

sin mamma om det svåra som hänt när hon återvänt hem. Resultatet av detta 

förtroende från personalens sida blev emellertid att Anna aldrig berättade vad 

som hänt för sin mamma. Delaktighet i det här fallet tolkar jag som att Anna blev 

lyssnad på och därför fick lov att vara den som skulle tala med sin mamma. 

Något ömsesidigt förtroende kom det emellertid aldrig att bli mellan personalen 

och Anna utan det kom mest att handla om att luras och ”prata omkull” de 

vuxna. 

David berättar att om han fått bestämma själv skulle han ha avstått helt från 

behandlingssamtal, men att han i samtalen dock varit delaktig i vad som stått i 

fokus för samtalen. Den medicinska delen anser han dock inte att han kan 

bestämma något över. 

 

David: … men om jag hade fått bestämma skulle det inte bli några 

samtal alls, tror jag, så det var inte jag som bestämde. 

K: Nej, det skulle inte ha blivit några samtal alls? 

David: Nej, jag tror inte det. 

K: Nej, men om du nu tittar i backspegeln på det hela, skulle du ha valt 

bort samtalen idag? 

David: Nej det skulle jag inte. Jag tycker det var bra att jag fick samtal 

och så. … Jaa, dom tar ju hänsyn till vad jag tycker och så för att det 

är ju jag som är patienten eller vad jag ska säga eller ja men jaa. Jag 

kan ju inte bestämma över medicinen direkt och så hur den ska tas, 

men jag får ju bestämma över vad jag tycker att vad vi ska prata om 

när vi träffas och hur ofta jag tycker vi ska träffas ungefär, det får jag 

bestämma själv. … Det är bra att dom bestämmer för dom vet ju 

mycket mer. (HSL) 

 

I efterhand säger David att han ”tycker det var bra att jag fick samtal” så i detta 

fall kan man kanske säga att han i efterhand tyckte att det var positivt att han 

inte drev igenom sin åsikt utan i stället tvingades till samtal. För David var det 

tydligt att han överlät till personalen att besluta och att han ansåg att han själv 

inte kunde ha några åsikter om behandlingen, i vart fall inte när det gäller 

medicinering. Jag uppfattar att han uttrycker en tillit till personalens kunnande 

och ger inga uttryck för en önskan om att få vara mer delaktig i vårdens innehåll. 
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En del av samtalen om delaktighet handlade om ungdomarnas berättelser om 

hur en dag på avdelningen kunde vara och hur de upplevde avdelningsmiljön. 

Felicia berättar om det egna rummet, som hon beskriver som en fristad där hon 

får göra som hon vill och där hon kan skapa en miljö med sina egna saker och på 

så sätt göra det lite hemtrevligt. 

 
Felicia: Det är liksom, det är, man har ju ett eget rum där man kan få 

göra vad man vill och får ta med saker liksom och göra ordning i 

rummet och typ som man vill, ja kanske inte måla om och möblera om 

och så där, men man får ju ta med egna saker och göra det lite mer 

hemtrevligt. (HSL) 

 

Att inte kunna påverka regler omkring TV-tittande och användande av 

mobiltelefon är något som ungdomarna ofta har kritiska synpunkter på. Anton 

tycker inte att det finns något att göra på avdelningen och vill därför hellre titta 

på TV i stället för att gå omkring och göra ingenting. 

 
Anton: Nja, nja de flesta, jag tycker det är lite jobbigt med att man 

bara får se på TV från fem, ja efter fem eftersom nu till exempel, det 

finns ju inget att göra man går ju bara runt här, personalen sitter ju i 

möte eller sitter och skriver, det finns ju inte så mycket att göra, dom 

borde ändra de där reglerna. (HSL) 

 

Sara har däremot erfarenhet av att reglerna på avdelningen anpassats efter olika 

personers behov. 

 

Sara: Jaa det är lite svårt att komma ihåg, men när det var lite såna där 

småregler som att man inte fick ha TV-spel på avdelningen. Sen kom 

det en kille som spelade väldigt mycket som hade tre nya TV-

spelsboxar så han fick ha sina TV-spel. Så det var lite så där att ja, vad 

skall man säga, det var så att ibland så var det regler för vissa. Det är 

så många olika som har olika problem så det finns olika regler för varje 

människa. (LPT) 

 

Jag tolkar det som att Sara i sitt resonemang utgår från att varje enskild persons 

unika problem ger anledning till olika regler för olika människor.  
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Många av ungdomarna tar upp frågor omkring möjligheten att hålla kontakt 

med yttervärlden och har ganska olika erfarenheter av detta. Att vårdas på en 

dygnetruntavdelning på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik innebär ett 

avbrott i det vanliga livet och för ungdomar kan kanske inskränkningen av 

möjlighet till kontakt med sina kompisar vara en av de mest påtagliga för-

ändringarna. Här är några röster: 

 
Sara: Jag fick skriva upp en lista på fyra stycken som jag fick ringa till 

på kvällstid och så fick jag ta emot besök en gång i veckan. (LPT) 

 

Anna: Ja, dom får ringa (kompisar) men det är ingen som får komma 

och hälsa på. ... Sen efter ett tag så fick jag gå ut en halvtimme själv på 

förmiddagen och sen trappades det upp så jag fick prova en halvtimme 

på förmiddagen och en timme på eftermiddagen och nu får jag väl gå 

ut ganska mycket. Det är bara för mig att säga till att jag vill gå ut och 

vem jag ska träffa, och hur länge jag ska vara ute, så nu är det ganska 

fritt. (LPT) 

 

K: Fick du ringa till kompisar? 

Felicia: Ja.  

K: Fick dom komma hit? 

Felicia: Ja, nu får dom komma hit. 

K: Men inte då? 

Felicia: Jo, dom fick komma då också men det är bara min bästa 

kompis som har varit här hittills. (HSL) 

 

Maria: Sköterskan och mamma har bestämt några som får komma och 

hälsa på när det är besökstid. Första dagarna fick min pojkvän komma 

men inte nu längre. (LPT) 

 

Variationen i ungdomarnas erfarenheter när det gäller möjligheten till kontakt 

med kompisar är, som framgår av citaten, ganska stor. Jag har dock inte funnit 

några ungdomar som kunnat ange några skäl för de regler som gällt i respektive 

fall. På detta område finns det alltså inga ungdomar som erfarit någon delaktighet 

när det gäller att bestämma om hur kontakterna med yttervärlden ska se ut. 

Maria anger emellertid att personalen samrått med hennes mamma när det gäller 

vem som får komma på besök. 
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Min tolkning av intervjuerna på denna punkt är att kontakten med kompisar 

är något som ungdomarna lyfter fram som viktigt, särskilt i de fall där de tvingats 

till vård vilket ibland fått till följd att de avskurits från sin vanliga omvärld. Det 

kanske finns behandlingsmässiga orsaker till sådana restriktioner som jag inte 

känner till, men det verkar som att ungdomarna i varje fall inte fått klart för sig 

anledningen till de regler som finns på detta område och i det avseendet inte 

upplevt sig delaktiga i beslut omkring för dem mycket viktiga frågor. 

Sammanfattning 

I området delaktighet i vården har samlats utsagor från ungdomarna om 

delaktighet i vården i olika avseenden. Inledningsvis berörde berättelserna frågan 

om möjligheten för ungdomarna att få säga ja eller nej till förslaget om vård. Här 

fanns det en stor variation i berättelser, alltifrån ungdomar som önskat vård men 

ändå blivit inlagda med tvång till ungdomar som tycker sig ha haft möjlighet att 

påverka förloppet. Flera ungdomar berättar om flerårigt lidande och hur svårt de 

tyckt det vara att få förståelse för att de behövt hjälp. De har ibland upplevt att 

vården inte tagit deras önskan om hjälp på allvar och har ibland tagit till 

drastiska åtgärder för att visa på sin situation. 

Vissa ungdomar kan dock berätta att de, även i samband med tvångsvård, 

upplevt ett visst diskussionsutrymme och att de fått påverka förfarandet i 

samband med intagning, medan andra snarare upplevt att de inte haft någon 

möjlighet alls att få säga sin mening. En del ungdomar känner sig helt enkelt 

åsidosatta i processen. 

När det gäller möjligheterna att vara delaktiga i planeringen av vårdens 

innehåll så är variationen ganska stor även på detta område. Några anser att de 

inte fått påverka någonting, medan andra förefaller ganska nöjda med sin 

möjlighet till delaktighet. En del ungdomar kan inte berätta om någon delaktighet 

i detta avseende, men upplever inte detta anmärkningsvärt då de endera säger sig 

ha stor respekt för personalens kompetens som vet bättre än de själva eller också 

att de ansett sig vara alltför sjuka för att kunna delta i planeringen av vården. 

Det är bara ett fåtal av ungdomarna som känner till någon vårdplan. Detta 

gäller också de tvångsvårdade som enligt lag ska delta i upprättandet av en sådan 

plan. Den sammantagna bild jag fått av ungdomarnas delaktighet i planeringen 

av vården, med eller utan specifik vårdplan, är att deras berättelser pekar på 

begränsade erfarenheter när det gäller delaktighet i planeringen av vården. De 
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flesta av ungdomarna som tvångsvårdas känner heller inte till sina rättigheter i 

denna fråga. Det är också uppenbart att många av ungdomarna inte förväntar sig 

att vara delaktiga i planeringen av sin egen vård. 

Mening i  vården 

Ett område i mina intervjuer handlade om delaktighet i relation till mening i 

vården. Av mitt teorikapitel framgår att jag ser en möjlig innebörd av delaktighet 

som nära knuten till mening i betydelsen patientens förståelse av sin sjukdom eller 

sitt problem och den betydelse sjukdomsupplevelsen har i patientens liv. I sam-

talen med ungdomarna kom vi därför ofta in på frågor som handlade om vad 

vården gick ut på och vad de uppfattade dess syften och mål vara. Dessa utsagor 

hade oftast en värderande prägel, där ungdomarna uttryckte hur de såg på 

vårdens mål och mening. Till detta område har jag alltså fört berättelser som på 

något sätt berör frågan om delaktighet i relation till mening i vården. 

Variationen i ungdomarnas erfarenheter av mening i vården var mycket stor. 

Här fanns allt från ungdomar som uppfattade vården som helt betydelselös till 

ungdomar som uppfattade att vården var nödvändig i den livssituation de befann 

sig och att vården hade räddat deras liv. 

Under det första temat, vården som betydelselös, har jag samlat berättelser 

från ungdomar som är mycket negativa till vården och som inte kan se någon 

mening med den. Här finns en del ungdomar som betonar att vården bara kan bli 

bra om patienten själv är positivt inställd och deltar aktivt i densamma. I annat 

fall blir vården, enligt deras uppfattning, enbart betydelselös. 

En annan uppfattning kommer från ungdomar som har svårt att förstå vad 

vården går ut på och vad den ska leda till. Dessa ungdomar har som regel inte 

tyckt sig få förklaringar till varför innehållet i vården ser ut som det gör och 

varför olika saker sker. De har starkt varierande exempel på oklarheter i vården, 

men jag uppfattar att de ändå har det gemensamt att de inte kunnat tolka 

avsikterna med vården. Jag har därför valt att rubricera detta tema vården som 

svårbegriplig. 

Andra ungdomar kan sägas ha ett komplicerat förhållande till meningen med 

vården. De uttrycker ofta en viss ambivalens. Ibland kan deras uppfattning om 

vårdens mening förändras under vårdtidens förlopp. Ibland är det mera präglat 

av att de förhåller sig ambivalent i bemärkelsen att de kan se att vården ibland 
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varit nödvändig men att de ändå har upplevt den mestadels negativ. Detta tema 

har jag valt att rubricera vården som motsägelsefull. 

Slutligen har några ungdomar berättat om en vård som varit mycket viktig, 

kanske till och med helt livräddande. För dessa ungdomar har vården varit 

mycket meningsfull, vilket inte hindrar dem från att ha kritiska synpunkter på en 

del i dess utformning och innehåll. Detta tema benämner jag vården som 

betydelsefull. 

Vården som betydelselös 

Flera ungdomar har uppfattningen att den tvångsvård som de utsatts för inte 

löser några problem och de ser heller ingen mening med vården. ”Till slut 

bestämmer man ju själv ändå” säger Yvonne som tvångsvårdas för sina 

ätproblem. 

 
Yvonne: Fast det funkar ju ändå inte om man är tvångsintagen, om jag 

inte vill gå upp i vikt, för då är det bara att jag stannar här tills de har 

gött upp mig så mycket som de får eller kan. Sedan när jag kommer 

hem, då är det ju ändå jag själv som måste ta ansvaret, för när jag 

kommer hem, då gör jag ju ändå som jag vill. Om jag inte vill väga så 

mycket som jag gör, då blir det ju ändå att jag går ner i vikt igen. … 

Det blir så, så tror jag att det är, att till slut bestämmer man ju själv 

ändå. (LPT) 

 

Yvonne ger uttryck för att hon själv måste vilja bli frisk och aktivt delta i den 

vård hon erbjuds för att den skall få något bestående värde. Hon berättar att 

vården mest består av att ett antal gånger per dygn tvingas till sondmatning, 

vilket är förknippat med fysisk konfrontation med personalen. 

Även Anna uttrycker att hon inte är mottaglig för någon vård. 

 
Anna: Och jag har ju inte velat ha någon hjälp så, jag har bara gjort 

mig själv illa. … Jag tycker det varit både bra och dåligt och dom har 

varit trevliga, alltså snälla och så. men jag har inte velat ha den hjälpen 

alltid, och då har det inte känts bra. (LPT) 
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Även under själva vistelsen på den barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen 

fortsatte Annas självdestruktiva beteende och hon säger att hon inte var mottaglig 

för hjälp trots att personalen var trevlig och snäll. 

Vården som svårbegriplig  

Många ungdomar ger på olika sätt uttryck för oklarheter kring vården och dess 

syften. Anton var inlagd på en avdelning för en utredning som, enligt vad han 

säger, hade till syfte att se ”om det är något fel på mig, varför jag inte går i skolan 

och varför jag bråkar med mamma”. Vad en sådan utredning egentligen innebar 

och syftade till hade Anton inte någon klar bild av, utan han visste bara att en 

utredning skulle göras och därefter skulle han få en familjehemsplacering. 

 

Anton: Jag vet inte vad dom har gjort. Man får inte reda på så mycket 

egentligen, det är många patienter som har varit här som inte vet varför 

dom är här. Jag vet inte varför jag är här förutom utredningens skull 

egentligen, förutom att jag inte går i skolan och inte trivs med mamma. 

… 

K: Sa dom vad den utredningen skall gå ut på? 

Anton: Neej, det vet jag inte, dom skulle bara göra en utredning om det 

är något fel på mig, varför jag inte går i skolan och varför jag bråkar 

med mamma. Dom sa det häromdagen att jag inte kan vara ömsesidig, 

det tror jag inte själv på. 

K. Hur regerade du när du fick höra ett sådant utlåtande om dig? 

Anton: Det struntar jag i, dom får tro vad dom vill om mig, jag vet om 

mig. (HSL) 

 

Anton visste att en utredning skulle göras och att den skulle resultera i en 

placering någonstans. Han berättar att han var säker på att han inte skulle 

återvända hem. Att utredningen dessutom skulle ge ett uttalande om honom som 

person i form av en diagnos var han dock inte införstådd med, vilket skapade en 

kraftig reaktion hos honom. Han säger att ”det struntar jag i, dom får tro vad 

dom vill om mig, jag vet om mig”. Vad en sådan bedömning eller diagnos skulle 

ha för betydelse kan han inte förstå när han trodde sig vara på BUP endast för att 

få ett alternativt boende ordnat. 

Alva som vårdas i hemmet och deltar i klinikens öppenvård berättar om sina 

funderingar omkring vården och dess syfte. Vid ett tillfälle kom personal hem till 
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henne men syftet med detta besök har hon ingen uppfattning om utan den 

berättelse hon ger är följande: 

 
Alva: Jo, en gång så ville hon kuratorn som jag inte tyckte om, hon 

ville lägga in mig eller något, men då sa de att nej vi gör inte så längre, 

utan folk kommer hem i stället, så då kom det hem två stycken till oss 

och kollade på TV. 

K: Så personal från barnpsyk kom hem, vad skulle de göra? 

Alva: Jag vet inte, de bara satt och kollade på TV. (HSL) 

 

Det fanns kanske en klar anledning till det som skedde, men Alva kan i varje fall 

inte förstå vad syftet skulle kunna vara och det kommunicerades heller inte med 

henne. 

 
Alva: ”Ja, nu har vi samlat alla dina kontakter och pratat”, men de 

säger aldrig vad de pratat om. 

K: Men får du inte veta det? 

Alva: Nej, de säger att de har pratat bara, om hur de ska fortsätta. 

Men de säger aldrig hur de ska fortsätta. (HSL) 

 

Alva fick också veta att behandlingspersonalen samlats till planeringssamtal, men 

vad man sagt om henne och vad som bestämts om hennes vård blev hon inte 

delaktig i. 

Några av ungdomarna beskriver sina erfarenheter av delaktighet i termer av att 

de i efterhand reflekterat över den vård de fått. 

 

Semitha: Jahaa, jaa, nä men det blir väl bara så att nä men det är väl 

när läkaren, vi ska prata om vad som har hänt senaste tiden och om 

man gjort några framsteg. Då är det väl bara så att föräldrarna ska 

vara med jaa jag antar det, jag vet inte. (HSL) 

 

Semithas erfarenhet tolkar jag som någon form av utvärdering av vården, men 

också på en oklarhet om vad hennes roll är. 

Saga känner sig ganska förvirrad av att ha fått många olika besked om vården 

på grund av många inblandade personer, vilket medförde att hon inte förstod 

syftet med vården. 
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Saga: … men det var ju i början var det ju massor med strul. Jag tror 

att jag dom första veckorna hade tio olika läkare eller något sådant där 

så då, alla sa ju olika, man visste inte riktigt. (HSL) 

 

Alva tycker att det är svårt att prata om sina svårigheter i samtalsform och blev 

därför erbjuden alternativa behandlingsformer såsom dans- och bildterapi. 

 

Alva: Dansen valde jag själv och bilden också, familjeterapin ville jag 

absolut inte gå på, men den sa de att jag skulle gå på. 

K: Motiverade de för dig varför, vad som är vitsen med att gå i 

familjeterapi? 

Alva: Nej det sa de inte, jo de sa att det var bra för mig, det var 

jättebra och det kommer bli bra. 

… 

K: Dansen då, har de sagt varför dans är bra för dig? 

Alva: Nej, eller jag vet inte. 

K: Det är inget du kommer ihåg? Bilden då, har de på något sätt 

berättat för dig varför de har bildterapi och varför de föreslår det för 

dig? 

Alva: Jag tror att det är för att jag tycker att det är så svårt att prata 

och liksom träffa en psykolog, så de tror att det är lättare att uttrycka 

sig genom att dansa eller måla. Jag tror att det var något sådant! 

K: Ja, ok och då har du själv varit med och fattat beslut om det då? 

Alva: Ja! 

K: Men familjeterapin, var du tvungen till det? 

Alva: Ja. 

K: Hur känns det då att bli tvingad till något som du inte ville? 

Alva: Det var inget kul, så först när jag gick dit så var jag bara arg för 

att jag var tvungen att gå där, så då satt jag bara tyst och surade, jag 

ville ju inte sitta där. … Jag tror, första gången var jag så i varje fall, 

andra gången tror jag att vi bakade pizza eller något sådant, vi gjorde 

saker. Vi spelade spel och så. Jag tror att jag sa mer då, men det var 

liksom inte mycket, för jag ville inte vara där. … Men då valde de en 

annan form för att det skulle vara lite lättare än att sitta vid ett bord 

och prata. 

… 

Alva: Ja, men nu sitter vi bara och pratar. 

K: Jaha, och hur är du nu då? 

Alva: Jag pratar väl lite mer, jag är inte lika sur på dem. (HSL) 
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Alva berättar att hon slutat med dans för att hon känner sig färdig med den 

formen, men att hon har fortsatt med bildterapin. Jag tolkar Alvas berättelse som 

att hon haft ett visst inflytande över vårdens innehåll, men däremot att syftet med 

de olika delarna i vården inte riktigt tydliggjorts för henne. 

Marias bild av vad behandlingen innehåller är att hon måste vara inlåst och 

observerad hela tiden. I övrigt så är det sömn, mat och tid för att läsa som fyller 

dagarna. 

 
K: Men all övrig tid här då. 

Maria: Då läser man eller äter eller sover. 

K: Jaha, så den behandling du får, vad består den av? 

Maria: Ja, att jag måste vara inlåst här, att jag inte får göra vad jag 

tycker och tänker själv. 

K: Jaa. 

Maria: Att dom tittar till mig hela tiden, det är väl där jag tittat ner 

bara. 

K: Jaa, men ingår inte samtalen i behandlingen? 

Maria: Nä det tror jag inte. Att jag måste vara inlåst här, att jag inte 

får göra vad jag tycker och tänker själv och att dom tittar till mig hela 

tiden. (LPT) 

 

Maria uppfattar själva inlåsningen i sig som central i vården och på min fråga om 

det ingår samtal i behandlingen svarar hon ”nej, det tror jag inte”. Det förefaller 

som om Marias bild av vården är att det primära målet är att hon skall övervakas 

och att detta kräver en inlåsning. Stina berättar att meningen med hennes vård är 

att hon ”ska skapa en balans hos mig själv och lugn och ro”, men det finns också 

mycket som är oklart varför det sker. 

 

Stina: Jag ska skapa en balans hos mig själv och lugn och ro eftersom 

de inte riktigt vet vad det kan bero på, om det kan vara någon typ av 

depression och kontraster att jag kan vara manisk och sedan bli 

deprimerad. Det är det de inte riktigt vet och det de försöker luska ut 

då. … däremot kan jag tycka att jag inte får veta så mycket. Hittills så 

har det genomförts tester av psykologer bland annat och då kan man 

ju, då känns det som att man inte får reda på innehållet i det. Vad är 

det man ska testa? … man har inte riktigt känt sig införstådd i det, hur 

lång tid det tar och allt är så abrupt och jag hinner ju inte med. … Jag 

är ju den som står i centrum trots allt och är den viktigaste parten i det 
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hela och bör ju vara jätteinförstådd i det, så där kan jag tycka att det 

lite grann när det gäller barn och ungdomar att de ser en som ganska 

underlägsen … De tycker att man är lite för liten sådär. … det är lite 

ostrukturerat kan jag tycka liksom och det är jätteviktigt att det 

åtminstone kan leda till att jag kan säga konstruktiva saker, att det 

leder någon vart, att det inte blir att jag bara berättar och tiden bara 

går. Det känns lite grann att där ligger lite grann av bristen så att det 

har jag inte riktigt vågat prata med dem om. (LPT) 

 

Stina har en klar uppfattning om vad hon anser sig behöva få ut av vården. 

Däremot så överlämnar hon diagnostiserandet till personalen och hon känner till 

att man har resonerat om att hon eventuellt är deprimerad eller att hon kanske 

kan vara manisk, men att detta skall ”luskas ut”. Däremot har hon svårt att 

förstå anledningen till de tester som hon deltar i. Hon anser sig få alltför dålig 

information om syftet med dessa tester och detta stressar henne. Vidare berättar 

Stina att hon upplever vården som ostrukturerad och hon är rädd för att tiden 

bara skall gå och att vården inte skall leda till något. Jag tolkar Stinas berättelser 

som att hon i grunden har en tro på personalens kompetens, men att hon är 

förvånad över att hon själv inte blir insatt i sin vård och funderar på om detta är 

uttryck för en syn på barn som underlägsna och att hon därmed inte kan påräkna 

att vara delaktig i sin egen vård. Rädslan för att prata med personalen om sina 

upplevelser ser jag som ett uttryck för att Stina trots en tro på personalens 

kompetens saknar en förtroendefull relation där också hennes funderingar om 

meningen med vården fick en plats. 

Anna som tidigare berättat att hon inte ville ha vård berättar senare under 

intervjun att hon inledningsvis hade samtal med läkare angående mediciner, men 

hade därefter inga samtal annat än omkring planerna för fortsatt vård inom 

socialtjänsten. 

 
Anna: Ja, det är läkarna som bestämmer (om medicinering min anm.). 

K: Ja, hur ofta träffar du läkare? 

Anna: Nu träffar jag inte alls så det är väl mer när jag själv har haft 

någon synpunkt, man liksom behöver säga till att ja men nu måste ni 

liksom kolla på det här. 

K: Jaa, så läkaren deltar inte i det vanliga behandlingsarbetet av dig? 
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Anna: Alltså jag vet inte, det gör dom väl, men jag har inte märkt så 

mycket nu. I början så hade jag samtal med läkare nästan en gång i 

veckan. 

K: Jaha. 

Anna: Och hon liksom följde upp och så där men sen så ja nu har jag 

knappt något samtal alls. Det är väl bara någon gång då och då med 

min kurator som kollar upp planeringen och hur det blir med 

behandlingen så vad man gör på dagarna och vad som kommer att 

hända nästa vecka och så. … jag har inte upplevt att någon liksom, ja 

men nu pratar vi om det här och hur det är med dig så … (LPT) 

 

Anna har svårt att förstå vårdens syfte och mål och ger mest ett intryck av att 

tiden går med rutinmässiga uppföljningar som huvudsakligt inslag. 

Det är inte ovanligt att ungdomarna upplevt det svårbegripligt vad vården gått 

ut på. En del påpekar att det inte händer särskilt mycket och att det i stor 

utsträckning handlar om att få tiden att gå. På många kliniker erbjuds aktiviteter 

i form av pyssel och TV-tittande och i några fall berättar ungdomarna att man 

gör utflykter utanför själva institutionen för att exempelvis rida eller bowla. 

Det är inte bara ungdomarna som inte vet vad tiden skall eller kan användas 

till utan även föräldrar uttrycker sig frågande. Saga tar exempelvis upp en 

situation där hon och hennes mamma varit undrande om syftet med de dagliga 

aktiviteterna. 

 
Saga: Jag har inte trivts ett dugg. Det har verkligen varit en pina. När 

man har ätit då går man bara och sätter sig i soffan och läser tidning 

eller någonting. … En gång skulle mamma och jag prova och se vilken 

som började prata liksom. Personalen satte sig i soffan och hon började 

läsa och så där och mamma hjälpte mig med läxan, sen så satt vi där 

och vänta och dom sa ingenting och så satt vi där hela den där timmen 

och dom sa inte ett ord. (HSL) 

 

Saga berättar att varken hon eller hennes mamma har förstått meningen med 

vården i detta avseende. Saga och hennes mamma förväntade sig att personalen är 

de som initierar samtal och uttrycker därför en viss förvåning inför detta. Saga 

uttrycker tydligt att hon inte trivts inom barn- och ungdomspsykiatrin och 

berättar hur hon och hennes mamma diskuterat relationen till personalen. 

Även Katrine är undrande över vårdens syfte och innehåll: 
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Katrine: Vi umgicks. Jag prata inte så mycket, vi hade väl två dagar 

som vi pratade ordentligt i två, tre timmar men då var det jag och 

mamma som prata och så var dom med och liksom ledde samtalet. 

(HSL) 

 

Katrine berättar att samtal förekom vid två tillfällen och hon uppfattar att 

personalens roll var att vara samtalsledare i de samtal hon hade med sin mamma. 

Hon tycker inte att samtalen motsvarade de förväntningar hon hade. Katrine var 

inställd på att få hjälp med att trappa ner på sitt tablettberoende, men trodde 

också att de skulle hinna samtala på ett djupare plan. 

 
Katrine: Jag förstod ju att jag skulle vara där för att trappa ner 

medicinen, men jag förstod nog inte riktigt att jag inte skulle hinna 

något mer. Jag trodde vi skulle prata lite mer än vad vi gjorde, jag tror 

vi hann nog gå igenom i alla fall en tre, fyra filmer där jag och mamma 

tittade tillsammans och sen så gick vi hem kl 14 och sen fick vi göra 

vad vi ville, så det var liksom inget djupare prat om man säger så. 

(HSL) 

 

Aktiviteter i form av att se film tillsammans med mamman föreföll spela en 

central roll i den behandling Katrine fick, men hon uttrycker att hon hade 

förväntat sig att få hjälp med det som var hennes djupare problematik. 

Anne-Sofie uttrycker också en oklarhet över vad en dag inom barn- och 

ungdomspsykiatrin är tänkt att innehålla. Hon säger att hon ”håller sig väl 

sysselsatt” med exempelvis spel och så var det något annat som hon inte vet vad 

det benämns som, ”men det var fem punkter”: 

 
Anne-Sofie: Jag gör inte så mycket man håller sig väl sysselsatt med 

någonting. Spelar något spel eller så. … Jaa eller jag vet inte riktigt vad 

dom kallar det, men det var fem punkter i alla fall och det var dels att 

jag skulle följa, ta min medicin och ja såna saker. (LPT) 

 

Uppfattningen om vad de fem punkterna innehöll och varför de formulerats är 

inget som Anne-Sofie kan redogöra för. Dock har hon klart för sig att en av 

punkterna handlar om att hon skall ta sina mediciner. Att ta mediciner är en 

konkret del av Anne-Sofie behandling liksom för flera andra av ungdomarna som 

talar om vårdens innehåll i form av medicinering. 
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Det är vanligt förekommande i ungdomarnas berättelser att de berättar att det 

är långtråkigt och att det gäller att få tiden att gå. 

 
Isabell: … Man får pyssla mycket, rita måla, måla korgar har jag gjort 

väldigt mycket. Armband och halsband kan man göra av pärlor, men 

man tröttnar ganska fort. … de har väldigt mycket filmer här och det 

är kul … Så det är bra och då går ju tiden. (HSL) 

 

Vad dessa erbjudanden betyder i vårdens sammanhang uppfattar jag som oklart 

för många ungdomar. Det finns dock en del ungdomar som förefaller nöjda med 

möjligheten att pyssla. 

 
Lovisa: Jaa, man kan ju pyssla och måla och rita och spela spel, läsa 

tidningar och böcker, jaa sånt. (HSL) 

 

Lovisa talar om de möjligheter hon har till aktiviteter och förefaller nöjd. Dock 

tycks det för många ungdomar vara oklart vad som är vårdens syfte och innehåll 

då mycket av det som sker uppfattas som aktiviteter och sysselsättning för att få 

tiden att gå. 

Vården som motsägelsefull  

Flera av ungdomarna uttrycker en ambivalent hållning till vården, där 

erfarenheten pendlar mellan uppfattningen att vården är nödvändig och en 

negativ upplevelse av att vara fråntagen alla sina rättigheter. 

Stina beskriver sig som förvirrad och oförmögen att själv kunna fatta beslut. 

 
Stina: Jo, eller tacksam var jag eller jag tackade ju hemskt gärna ja till 

vård och ville hemskt gärna ha det men jag kände mig så förvirrad och 

visste inte riktigt sådär, så det var väl lite granna att jag la ansvaret till 

de vuxna så. … I och med att jag känner mig så förvirrad så kan jag 

inte direkt tycka vad som är bra för mig. Jag menar det känns som att 

jag inte kan avgöra om varken det ena eller det andra är dåligt för mig. 

(LPT) 

 

Stina sökte vård på egen begäran, men på grund av vissa händelser som beskrivits 

tidigare i detta kapitel, så övergick situationen till tvångsvård. Stina uttrycker en 

erfarenhet av förvirring som omöjliggjorde för henne att kunna fatta beslut. Hon 
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lägger därför ansvaret på de vuxna att besluta om vården även om hon också 

tydligt önskar vara delaktig i vården. 

Therese berättar om en situation som präglades av tvång från vårdens sida och 

där hon svarade med en vägran omkring ”nästan allting”. Från början handlade 

denna vägran om att hon inte accepterade att hon behövde vård men därefter 

handlade vägran om att inte ens göra vardagliga aktiviteter. Hon beskriver också 

att hon vägrade att lyssna på personalen. 

 
Therese: Det var hemskt, det var som att de var jättetaskiga mot mig 

och bara skulle förstöra allting så att jag skulle må så dåligt som 

möjligt, men det var ju tvärt om egentligen. Men min bild var ju att de 

kom och just polisen liksom. (LPT) 

 

Therese uppfattade initialt att ”de … bara skulle förstöra allting”. Jag tolkar 

detta som att Therese inledningsvis inte kunde förstå syftet med det som skedde, 

men att hon redan under vårdtiden kom att förstå att syftet från de vuxna inte 

alls var att ”förstöra allting” utan hon säger att ”det var ju tvärt om egentligen”. 

Av citatet framgår inte vad hon närmare avser med detta tillägg, men min 

tolkning av uttrycket är att hon omvärderat det som hände. 

Pauline som vårdas för ätproblem uttrycker en ambivalent hållning, där hon 

pendlar mellan uppfattningen om någon slags nödvändighet av vård och en 

negativ upplevelse av att vara fråntagen sina rättigheter. 

 

Pauline: Att dom har gett mig näring som jag inte velat haft. För jag 

har tyckt att dom ger min kropp det som jag inte vill ha. Dom skall 

inte komma och bestämma vad jag ska ha och inte ha, för det är mitt 

liv och det ska inte ni komma och styra och ställa. Jag har LPT, jag har 

inte ett skit att säga till om, inte ett skit!! 

K: Tycker du att det är fel att det finns? 

Pauline: Både ja och nej, det är väl bra att det finns, annars hade jag 

varit död nu liksom. (LPT) 

 

Pauline förhåller sig ambivalent till det fysiska tvånget. Hon ogillar starkt 

tvångsmatningen men säger samtidigt att ”annars hade jag varit död nu liksom”. 

Pauline beskriver erfarenheter av vården som kontrollerande och påfrestande, 

men kan ändå på en mer reflekterande nivå beskriva den som nödvändig och 

livräddande. 
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Det är oftast de ungdomar som har ätproblem som talar om ett fysiskt våld i 

samband med tvångsvården medan andra ungdomar berättar om andra former av 

obehag och olust i samband med det frihetsberövande som tvångsvården 

inneburit. 

Felicia säger i intervjun att hon inte vill leva och ser inte positivt på att hon 

räddats till livet. 

 
K: Är du glad idag över att du kom in till sjukhuset i rätt tid? 

Felicia: Nej, för helst skulle jag ju inte vilja leva. 

K: Är det så fortfarande? 

Felicia: Ja. 

K: Annars är det ju många som säger att det oftast är ett rop på hjälp, 

att man vill få hjälp med att förändra det som är svårt. 

Felicia: Det vill inte jag för jag vill inte leva. Det var det jag försökt 

med. Det var inget rop på hjälp.  

K: Du säger så idag, tre veckor efter. 

Felicia: Jo. 

K: Men du vill ha hjälp när det gäller det här med att komma till ett 

behandlingshem? 

Felicia: Ja. Jag vill ha hjälp men jag vill ändå inte ha hjälp för jag vill 

helst dö, men eftersom jag inte har så många sätt att ta livet av mig just 

nu så jag får väl försöka och jobba lite och se om det blir bättre eller 

inte. (HSL) 

 

Felicia uttalade sig inte här om vårdens innehåll utan snarare om att hon inte ville 

ha någon hjälp överhuvudtaget. Hon vårdades inte enligt LPT, men ansåg själv 

att hon inte hade någon talan utan att föräldrarna bestämt angående hennes vård. 

När det gäller uppfattningen om barn- och ungdomspsykiatrin berättar Felicia att 

hon innan hon kom dit hade bilder av det som ett fängelse. 

 
Felicia: När dom sa ordet barnpsyk liksom, när man tänker på det, när 

jag tänker på psykavdelning då tänker jag mest på såsom det är i filmer 

att dörren är låst och man har ett litet titthål och att dom ställer in 

medicinen och att det är som ett fängelse. Så tänkte jag det, men det 

var det ju inte. För jag åkte rullstol hit då, så sa hon som öppnade 

dörren: välkommen till avdelning x. Då såg det liksom ut som på 

vilken sjukhuskorridor som helst. … Ett hotell med helpension kan 

man säga att det är. (HSL) 
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Felicia berättar vidare att hon förutom i vissa aktiviteter på avdelningen 

förväntades delta i samtal där ibland många personer från hennes omgivning 

deltar. Samtalen innehöll deltagare från mammans familj, pappans familj, 

personal från socialtjänsten och ett antal personer från barn- och ungdoms-

psykiatrin. 

 
Felicia: Alla sitter ju och kollar på mig och så sitter läkaren och säger 

vad han tror om mig och tycker och vad han tror det är för fel på mig 

och vad jag behöver för hjälp och allting. Och då sitter alla och kollar 

på mig och man känner sig så himla uttittad och man känner, man 

skäms när man sitter där. (HSL) 

 

Detta uttryckte Felicia missnöje med, då hon kände sig uttittad av alla från 

vuxenvärlden. 

Anna som vistats många gånger och under långa perioder inom barn- och 

ungdomspsykiatrin berättar att det är först på senare tid som hon kan se något 

meningsfullt i vården. Hon berättar att hon ser det huvudsakliga värdet i att få 

hjälp med att överleva självmordsförsöken, men att hon också fått hjälp med att 

få komma till en annan vårdform. 

 
Anna: Jaa, det beror på hur man ser det. Jo, jag har fått inte i början 

det har varit mycket, alltså hälften av det som har varit här har bara 

varit typ för att jag skall överleva, men nu sista, den här gången så har 

jag fått hjälp att komma vidare, jag ska till ett behandlingshem och så, 

men ja, jag vet inte. (LPT) 

 

Anna säger att hon nu har fått hjälp att komma vidare, men om detta ska förstås 

i konkret betydelse (att komma till behandlingshem) eller om det ska förstås i mer 

symbolisk betydelse är inte klart för mig. Anna är dock klar över att om hon inte 

hade fått hjälp hade hon inte levt idag och kan till och med säga att hon i någon 

mening är tacksam; ”jag sitter ju här fortfarande”. 

 
Anna: … det var både till och från. Ibland kändes det tryggt liksom på 

nåt sätt eller jag kanske vande mig, jag vet inte, för jag visste inte 

riktigt var jag hade mig själv heller så. Dom stunderna kunde det va 

skönt att det var nån, men det var för det mesta jobbigt. 

…  
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Ibland då känns det så här, man är tacksam på nåt sätt ändå att det 

inte har blivit värre, att man är kvar. För oavsett om det har hänt så 

mycket så är det alltså jag menar, jag sitter ju här fortfarande. (LPT) 

Vården som betydelsefull  

Det finns också exempel på ungdomar som har en allmänt positiv bild av vården, 

även om den skett med tvång. David uttrycker mycket klart att tvånget behövdes 

i hans fall.  

 
David: … det kom några poliser och hämta mig och så för det var nåt 

grejs, det var bråk … Jag blev ju arg och så, för jag var ju manisk då. 

Jag ville gå till skolan och så och jag ville inte höra talas om det, men 

jag kom ju hit till slut ändå och det var jättebra. … Jag är ju sjuk fast 

jag har mediciner så att det blir inte så jobbigt om man säger så. (HSL) 

 

David beskriver sin situation som att han var manisk och att han nu får mediciner 

som gör att det inte ”blir … så jobbigt”. Av denna anledning kan han i efterhand 

bejaka tvångsvården som ett nödvändigt verktyg för att vården skulle kunna ge 

den behandling som han anser krävdes i hans fall. 

Även Anne-Sofie, som var i en liknande situation som David, ser tvångsvården 

som något nödvändigt som hindrade henne från att något icke önskvärt in-

träffade. Hon säger att om hon inte hade blivit tvångsvårdad så hade kanske 

hennes beteende resulterat i att hon inte fått behålla sin plats på det 

behandlingshem som hon sedermera fick återvända till. 

 
Anne-Sofie: Innan jag kom hit så hade jag inte tagit medicinen på rätt 

länge, på någon vecka eller så. Det var därför allting satte igång och så 

där. … jag slängde grejer och jag höll på. … Det var väl ändå bra för 

om jag hade varit kvar på behandlingshemmet och att jag inte hade 

kommit hit, då kanske det hade hänt fler och fler saker där och då 

hade det kanske blivit så att jag hade fått skrivas ut därifrån och det 

hade ju inte varit lika kul så på ett sätt är det kanske bra ändå att jag 

kom hit så att det inte behövde bli så. (LPT) 

 

Att tvångsvården uppfattades som nödvändig också av Therese framkommer 

tydligt då hon till och med tvivlar på att hon levt i dag om tvångsvården inte hade 

funnits. 
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Therese: Det känns hemskt när man väl är sjuk, men när man blir frisk 

sedan så förstår man det på ett annat sätt tycker jag. Jag hade aldrig 

suttit här om jag inte fått tvångsvård, tror jag inte. (LPT) 

 

När Therese reflekterar över sina erfarenheter är önskan att leva det som 

överväger de negativa erfarenheterna av tvångsvården. 

Sara berättar detaljerat om sina upplevelser av tvång och kan trots alla 

negativa erfarenheter också reflektera över tvångsvården på följande sätt: 

 
Sara: På ett sätt var det ganska bra att bli inlåst. Första dagarna var ju 

ett rent helvete, men alltså, men så tänkte jag det här är nog ganska bra 

att dom låser avdelningen så jag inte kan gå liksom. (LPT) 

 

Sara som tidigare berättat om sitt missnöje omkring de rättsliga aspekterna av 

vården och att hon inte kände sig lyssnad på från behandlande läkare, kan också 

se att vården var något hon behövde för att komma vidare. 

 

Sara: Jag lärde känna mig själv lite bättre så där, det var skönt att 

koppla av. … Det var skönt att få vara lite i centrum, dom pysslar om 

mig och så där, det var mysigt. 

… 

Det var en frihet själv, men omkring var det ju stängt, men det var som 

att få en paus i livet och sucka, sucka. 

… 

… jaa i slutet kände jag verkligen precis som att jag sammanfattade 

alla gånger jag hade varit på psyk. Varför? Varför man är där? Det var 

som om jag fick den insikten att så här är det. (LPT) 

 

Sara beskriver vistelsen inom barn- och ungdomspsykiatrin som ”friheten själv”, 

som gav henne en paus i livet. En paus som kanske inte bara vara lustfylld, men 

en paus som gav henne möjligheter att sucka och som också gav henne möjlig-

heter till att fundera över varför hon varit inom barn- och ungdomspsykiatrin så 

många gånger. Hon talar inte om tvånget som något enbart negativt utan för 

henne låter det som att tvångsvården gav henne förutsättningar att stanna upp i 

livet. 
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Sammanfattning 

Till området som benämnts mening i vården har jag fört utsagor som jag tolkat 

som att de på något sätt berör frågan om hur ungdomarna uppfattar vårdens 

mening. Det kan vara utsagor som beskriver vårdens vardag och hur ungdomarna 

uppfattat syftet med det som sker där. Det kan också vara utsagor som handlar 

om vad ungdomarna mera allmänt uppfattar vara syftet med vårdens innehåll. 

Det finns en påtaglig variation i ungdomarnas uppfattning om vårdens mening 

och deras möjligheter till delaktighet i detta avseende. Här finns en spännvidd 

alltifrån en upplevelse av att vården varit totalt betydelselös till att den varit helt 

livräddande och betydelsefull. 

En del av ungdomarna uttrycker att en absolut förutsättning för att vården ska 

ha någon mening överhuvudtaget är att patienten själv vill ha vård. Det är 

framför allt tjejer med ätproblematik som uttalat denna åsikt. De pekar på att 

vården för deras del mest innehållit näringstillförsel med tvång och att detta inte 

kan ge något resultat på sikt eftersom de själva ändå kan sluta äta igen när de 

kommer hem. 

Andra ungdomar berättar om hur de svårt de tycker det varit att förstå syftet 

med vården. För vissa är detta förknippat med undran eller missnöje, medan 

andra mera på ett konstaterande sätt berättar om innehållet i vården. 

Jag uppfattar att flertalet ungdomar berättar om svårigheter att förstå vad 

syftet med innehållet i vården är, det må gälla hur samtal bedrivs, varför man 

erbjuds den ena eller andra terapiformen eller varför utredningar av olika slag 

görs. Det är också vanligt att ungdomarna beskriver en tämligen enahanda 

vardag på avdelningen. 

Flera ungdomar berättar om vårdens mening på ett motsägelsefullt sätt. De 

kan se att vården varit nödvändig med kan samtidigt berätta om den i negativa 

ordalag. För vissa ungdomar uppfattar jag att detta har med tiden att göra 

såtillvida att de tidigare varit negativt inställda till vården, men att de vid 

intervjutillfället lyfter fram också andra erfarenheter av vården som nödvändig 

eller positiv på något annat sätt. 

Slutligen finns det också de som talar om sina erfarenheter av vården på ett 

mestadels positivt sätt. Några ungdomar berättar att de varit svårt sjuka och att 

de vid intervjutillfället kan se att vården var nödvändig, även om de motsatte sig 

den när den initierades. Här finns också berättelser om en vård som varit en 

viktig erfarenhet, i vissa fall till och med helt livräddande. 
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Möten i vården 

Till detta område har jag fört berättelser som jag uppfattar på ett mera specifikt 

sätt berör mänskliga relationer i vården och hur dessa uppfattats av ungdomarna. 

Jag har i min tolkning av materialet skapat fyra olika teman rörande möten i 

vården. Dessa teman har en dubbelriktad form eftersom de innehåller såväl 

positiva som negativa erfarenheter av möten med vuxna ur olika aspekter. 

Det första temat avser berättelser om vuxnas engagemang i relation till 

ungdomarna. Här finns erfarenheter av engagerade vuxna som bryr sig om 

ungdomarnas situation och välmående. Det finns emellertid också berättelser om 

vuxna som ungdomarna upplevt saknat ett engagemang för dem. Jag har 

rubricerat detta tema engagemang eller rutin. 

I vissa ungdomars berättelser lyfts erfarenheten av att vara erkänd fram som 

väsentlig. Att ha mött vuxna som inger dem en känsla av att vara förstådd 

uppfattas som något mycket positivt av ungdomarna, men det finns också 

berättelser från ungdomar som upplevt sig avvisade av de vuxna. Dessa aspekter 

av möten med vuxna har jag samlat under temat erkänd eller avvisad. 

Några av ungdomarna talar om erfarenheter av vuxna präglade av såväl 

förståelse som av en inlevelseförmåga som uppfattas som att de vuxna är genuint 

intresserade av just dem. Jag har till detta tema ordnat in utsagor som jag tolkat 

som uttryck för tillit. Här finns emellertid också ungdomar som berättar att de 

inte litar på personalen och att de vet inte vem de skall lyssna på då det kan vara 

många personer involverade i deras vård. Detta tema har jag rubricerat tillit eller 

misstro. 

Slutligen finns det vissa ungdomar som har goda erfarenheter av möten med 

vuxna och som på ett särskilt sätt talar om en ömsesidighet i relationen och detta 

tema rubricerar jag helt enkelt ömsesidighet. 

Engagemang eller rutin 

Att någon visar sitt engagemang genom att bry sig beskriver ungdomarna som 

mycket betydelsefullt. En del av ungdomarna berättar om någon eller några 

personer som på ett särskilt sätt visat att de bryr sig och beskriver dessa personer 

som snälla, omtänksamma och mänskliga. Det är personer som tar sig tid och 

lyssnar, peppar dem och bemöter dem på ett rakt och ärligt sätt. 
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Isabell: Kontaktpersonerna kommer och frågar hur det är och de bryr 

sig väldigt mycket och det är jätteskönt. … Jag får komma när jag vill 

till dem och prata, det spelar ingen roll hur mycket de än har att göra 

så tar de sig tid. … X har varit väldigt snäll hela tiden. (HSL) 

 

Yvonne: Det känns ju i varje fall lite bra, det känns som om någon bryr 

sig i varje fall. Det ger lite hopp. (LPT) 

 

Yvonne är glad för att hon funnit en vuxen person som hon uppfattat vara 

engagerad i henne och säger att det ”ger lite hopp”. Det framgår inte närmare av 

intervjun vad hon menar med detta, men jag tolkar det som att denna person, 

som är engagerad och bryr sig, är ett ljus i en annars ganska så dyster situation. 

En del ungdomar har under sin vistelse inom barn- och ungdomspsykiatrin 

emellertid inte upplevt något sådant engagemang, utan talar snarare om 

personalen som oengagerad och ointresserad. 

 

Semitha: Det känns liksom att man kommer på samtal, pratar en 

timma, så har man ett recept och så är det bra till nästa gång. … det 

känns som att dom inte varit så engagerade … jag vet bara att det inte 

känns bra. (HSL) 

 

Anna: Jaa, alltså man har ju upplevt så väldigt mycket, att det är ingen 

som bryr sig, det är ingen som gör någonting. (LPT) 

Erkänd eller avvisad 

Att bli erkänd och att vara lyssnad på är en viktig aspekt på mötet mellan 

människor i allmänhet och som kan vara extra viktigt i en vårdsituation som i sig 

kan skapa osäkerhet. Det finns ungdomar som i intervjuerna talar om positiva 

möten med personal där de känner sig förstådda och får stöd i den situation de 

befinner sig. 

Pauline berättar om en person som hon fått mycket bra kontakt med och där 

hon känner sig förstådd. 

 

Pauline: Jag har jättefin kontakt med en av dom här personerna. Så vi 

var ute i X-parken och satt och pratade jättelänge, över en timme satt 

vi ute och prata och så här. Så vi har fått jättefin kontakt, det är skönt 
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och prata med någon som det känns som om dom förstår och som man 

får ett stöd av. (LPT) 

 

Lovisa hade, enligt vad hon berättat i intervjun, försökt ta sitt liv med hjälp av en 

överdos tabletter: 

 
Lovisa: Fastän dom vet liksom, fastän dom visste vad jag hade gjort 

liksom så såg dom inte ner på mig eller jaa, dom pratade med mig som 

om jag var en vanlig människa. (HSL) 

 

Lovisa tar upp vikten av att personalen pratar med henne ”som om jag var en 

vanlig människa”. Det förefaller av Lovisas uttalande som om hon anser att 

hennes beteende var av den karaktären att hon inte var värd ett mänskligt 

bemötande. För henne blir personalens sätt att prata med henne betydelsefullt. 

Jag tolkar Lovisas berättelse som att hon fick uppleva ett möte som hade sin 

grund i ett möte mellan två människor och inte ett möte mellan en personal och 

en människa med en viss diagnos eller symtom. 

I materialet finns emellertid också ungdomar som snarare beskriver situationer 

av förtvivlan där de inte känner sig erkända och förstådda utan i stället upplever 

sig utlämnade och övergivna. Semitha har lång erfarenhet av olika vårdformer 

inom barn- och ungdomspsykiatrin och är generellt mycket kritisk till vården och 

uttrycker: 

 
Semitha: Om jag skall säga vad jag tycker så tycker jag att barnpsyk 

suger. 

K: Vad menar du med det? 

Semitha: Det måste jag säga. 

K: Och vad är det som du egentligen tycker? 

Semitha: Allt över huvudtaget, kontakten när man har sagt till dom att 

det här ger inget och det hjälper mig inte och jag mår inget bättre. Ja, 

du får ge det en liten chans till. Ja, men det har gått två år nu, jag 

känner liksom att jag börjar bli apatisk och jag blir så trött och 

likgiltig. Jag känner mig som att skit samma, det känns så faktiskt. Det 

känns som att man får gå och fixa det själv. (HSL) 

 

Jag uppfattar Semithas berättelse som att hon inte känner sig lyssnad på utan 

snarare uttrycker en stark frustration över att inte bli förstådd. Hon förstår inte 
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vad personalen menar när de säger att hon skall låta tiden gå. Även Paula önskar 

att personalen skall förstå henne och uttrycker sig speciellt omkring mötet med 

personer i vården. Det är dels läkaren vid själva inskrivningen och dels vård-

personal på avdelningen som hon kommenterar på följande sätt: 

 

Paula: Läkaren tycker jag inte om, han ville inte att jag skulle läggas in 

över huvud taget. Han är lite kaxig mot mig eller hur man skall säga, 

dryg. Han är lite vimsig tycker jag, jag kände att jag inte kunde få 

någon bra hjälp från personalen men jag trodde jag skulle få bättre 

hjälp, att dom verkligen skulle förstå. (HSL) 

 

Paula hade själv sökt till barn- och ungdomspsykiatrin därför att hon inte klarade 

av att vara ensam och att hon var rädd för vad som skulle kunna hända. Den 

bedömning som gjordes vid akutmottagningen var att hon inte var i behov av 

vård genom inläggning utan hon erbjöds att fortsätta den kontakt som hon hade 

med psykolog sedan tidigare. Efter att ha stått på sig fick hon till slut stanna på 

en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. 

 

Paula: Jaa, fast jag vet inte om vissa av personalen har fått reda på 

varför jag är här, vad det är som gör att jag mår dåligt. Jag mådde 

dåligt från natten i onsdags natten till torsdag, då mådde jag dåligt när 

jag gick och la mig, då gick jag upp och sa det, jag vet inte, men nu 

börjar allting igen, då frågade han vad är det som börjar. Det kan ju 

kännas lite så där, vet inte dom om någonting, liksom att jag mår 

dåligt vad det är som får mig att börja må dåligt. Då sa han sätt dig här 

nere och kolla på TV ett tag och gå och lägg dig sen, men det går inte 

för jag hör bara den där rösten den börjar eka så fort jag har en massa 

röster omkring mig. Men sen så ringde jag en kompis och pratade med 

henne. Jag försökte få tag på mamma, men hennes mobil var avstängd, 

men sen så ringde min kompis hem till mamma och sen så ringde 

mamma och pratade med mig. (HSL) 

 

I denna skildring finns inga upplevelser av stängda dörrar och inlåsthet utan det 

är, som jag förstår det, en berättelse om förtvivlan över att det inte ens inom 

barn- och ungdomspsykiatrin fanns någon som förstod och som kunde hjälpa när 

det var som svårast. 
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Paula: Jag trodde att jag skulle få bättre hjälp att dom verkligen skulle 

förstå och inte säga att jag skulle sätta mig och kolla på TV eller ta en 

nypa luft. 

K: Men är det ingen som egentligen förstår dig? 

Paula: Det är jobbigt, för det var därför jag var här för att jag verkligen 

skulle få hjälp när jag hade det jobbigt. 

K: Vad hade du tänkt att du skulle få för hjälp? 

Paula: Att dom verkligen sitter, bara sitter vid mig. … Jaa, jag kände 

att jag inte kunde få nån bra hjälp från personalen. För han sa att jag 

kan följa med dig ut och ta en nypa luft för då kanske det går över. 

Men jag vet det går inte över så lätt. … 

K: Hur klarade du den kvällen och natten sen då? 

Paula: Jag hade precis tagit en sömntablett innan jag gick och la mig så 

att när den börjar verka så blir man ju lite snurrig jättetrött så jag 

somnade i alla fall. Jag somnade ifrån när jag pratade med mamma. 

(HSL) 

 

Förslaget att sitta och se på TV var i den situationen något som Paula upplevde 

som ett bevis på att inte bli förstådd, vilket hon hade förväntat sig av personalen 

inom barn- och ungdomspsykiatrin. Paula klarade upp sin situation genom att 

ringa och söka hjälp hos sin mamma som hon till slut fick kontakt med. I 

normala fall har de ungdomar jag intervjuat berättat att de inte får använda sina 

mobiltelefoner och att de oftast blir fråntagna dessa. Förklaringen till detta är 

oftast att detta är regler som gäller inom sjukhusområdet. För Paula hade man 

frångått den regeln och det gav henne möjlighet att söka hjälp utanför avdel-

ningen. Jag uppfattar att för Paula blev det en erfarenhet av hjälplöshet och 

besvikelse att inte ens bli förstådd på en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. 

Katrine beskriver också ett möte med en av personalen som ett möte präglat av 

att inte bli förstådd. 

 
Katrine: Jag förklarade för henne att det störde mig att hon satt och 

berätta för mig att hon visste precis hur jag kände det, men det kunde 

hon aldrig i världen göra, det var därför jag fråga om hon själv har 

varit i samma situation och det hade hon ju inte. … ”Nej sa jag, men 

då slutar jag i alla fall”, sa jag. 

”Nej, men det får du inte göra”. 

”Det får jag väl”, sa jag, ”för du kan ju inte tvinga mig att gå på 

tabletter om jag inte vill”. 
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Och så sa hon ”neej det kan jag ju inte göra”. Så då sa jag det att då 

slutar jag med dom nu, sa jag. 

K: … så du har bestämt? 

Katrine: Jaa, det har jag gjort. Jag har sagt precis vad jag tyckt till 

överläkaren och till alla läkare och sjuksköterskor. Har jag tyckt 

någonting då har jag sagt det att nu tycker jag ni behandlar mig fel. 

(HSL) 

 

Katrine ger uttryck för att inte bli förstådd och är störd över personal som påstår 

sig veta hur hon känner det. Katrine menar att om man själv inte har upplevt 

problemet så kan man heller inte förstå. 

Felicias erfarenhet av möten med personalen är att det inte fanns någon som 

ens sade sig förstå utan hon talar i stället om upplevelsen av att bli bemött med 

ett ryck på axlarna vilket hon uppfattade som att ingen egentligen brydde sig. 

 
Felicia: Ja, hon verkar inte veta vad som är upp och ner för hon fattar 

inte ett skit av vad jag sa och hon verkade inte förstå någonting. Hon 

tog det med ett ryck på axlarna när jag berättade om skitsvåra saker. 

K: Vad menar du med att hon tog det som en ryck på axlarna? 

Felicia: Det verkade som om hon inte brydde sig. Jag berättade 

skitsvåra saker. (HSL) 

Till it  el ler misstro 

Det finns några ungdomar som beskriver att vissa möten med personalen har haft 

en speciell karaktär. Dessa möten beskrivs som att det är någon, ofta benämnd 

med förnamn, som förstår och har en speciell inlevelseförmåga, som tar sig tid 

och som stöttar. 

 
Katrine: X (förnamn på psykologen) har hjälpt mig massor. Hon är en 

klippa. Hon ja, hon är underbar, för hon tar den tid jag behöver, hon 

är liksom inte så här, ja men tittar på klockan, nu måste jag nog rusa 

iväg utan jag får berätta min historia och hon verkligen lever sig in och 

förstår att det måste ha varit jobbigt, men samtidigt säger hon inte hur 

det känns, men hon är där och ja hon har verkligen varit ett stort stöd, 

en underbar människa, lugn och harmonisk. (HSL) 
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Anne-Sofie: Jag har inte berättat för någon så som jag till exempel har 

berättat för X (förnamn) för henne har jag haft förtroende. (LPT) 

 

Katrine kan uttrycka vad hon upplevt känneteckna en person som hon verkligen 

kände tillit till. Denna person hade förmågan till inlevelse utan att säga hur det 

känns. Saga berättar att hon varit väldigt besviken på mottagningspersonalen, 

eftersom hon fått olika besked hela tiden och att detta har lett till att hon inte 

kunnat lita på personalen. Nu har hon dock fått en läkare som hon kan lita på. 

Att vara lyssnad till och att någon pratar med henne är enligt Saga något som hon 

till slut fick uppleva inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården. 

 
Saga: Jo, nu har jag fått en läkare som jag har hela tiden och det är 

jättebra nu. Jag känner verkligen att jag kan lita på honom. Man 

känner sig trygg på något sätt att han bryr sig. 

K: Hur visar han det?  

Saga: Han pratar med mig och lyssnar på mig och det gjorde ingen 

annan förut. Det känns som bara han lyssnar. Han sätter mål för mig. 

Ja han är väldigt bra. (HSL) 

 

Ett gemensamt drag i denna typ av beskrivningar är personal som ungdomarna 

upplever som genuint intresserade av dem. Saga berättar vidare att hon inte haft 

något att säga till om trots att vården varit frivillig. Hon är generellt mycket 

negativ till vården och tycker att hon fått olika besked hela tiden. 

 
Saga: Nä, men det har väl varit det att det har ju varit olika läkare hela 

tiden ett tag då så visste man inte vad man skulle tro på för dom sa ju 

olika hela tiden. … men nu med den här läkaren så känns det verkligen 

bra. Man önskar att han hade kommit lite tidigare. (HSL) 

 

Det som förändrade hennes inställning till vården var att hon till slut mötte en i 

personalen som hon upplevde lyssnade på henne och som hon kunde lita på så nu 

”så känns det verkligen bra”. 

Det finns också ungdomar som berättar om upplevelser av blandad karaktär, 

där de inledningsvis uppfattat situationen präglad av misstro, men att den efter 

hand lett till en upplevelse av tillit. 
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Therese: Ja, det gjorde jag, för att de sa att om jag gjorde som de sa, så 

skulle de ta bort det där hundravaket, och det gjorde de så småningom 

också. … jag trodde ju att alla ljög hela tiden, men sedan när de tog 

bort det där, så vågade jag lita på dem lite mer. (LPT) 

 

Therese uttrycker svårigheten med att initialt lita på personalen i tvångs-

situationen. Så länge som hon försökte ta sitt liv var hon ständigt övervakad i allt 

vad hon gjorde. Therese kallar det övervak som hon fick för ”hundravaket”, 

vilket innebar en ständig tillsyn dygnet runt. En i personalen observerade hennes 

förehavanden i alla situationer från toalettbesök till vila i det egna rummet. Detta 

upplevde Therese som att personalen hade en konstant misstro eller tveksamhet 

mot henne. Hon beskriver situationen som att hon till och med trodde att alla i 

personalen ”ljög hela tiden”. När sedan denna övervakning kunde minskas så 

hade Therese lättare för att lita på personalen. 

Isabell ger uttryck för att hon förvisso tycker att det är självklart att regler skall 

efterföljas men att hon ser det som beklagligt att personalen inte är mer flexibel 

då hon upplever reglerna som ett uttryck för att personalen inte kan lita på 

henne. 

 

Isabell: Nej, det är bara regler som de har, men det känns lite som om 

de inte litar på mig, för jag förstår inte varför jag inte får det, jag skulle 

inte springa runt, jag skulle bara gå en promenad och sedan komma 

tillbaka. Det är fortfarande lite ledsamt, men det är ändå deras regler 

så det känns ändå som att det inte behövs diskuteras, så är det bara. 

(HSL) 

 

Flera av ungdomarna berättar om svårigheter med att samtala med en person som 

man inte känner förtroende för. Hur och på vilket sätt ungdomarna blir delaktiga 

i samtal med personalen uppfattar jag vara väldigt avgörande för möjligheten till 

erfarenheter av tillit. 

Saga berättar följande: 

 
Saga: Det finns några sjuksköterskor som har varit bra och som det går 

och prata med. Det är en som är speciell. 

K: Kan du beskriva vad som är speciellt med henne? 

Saga: Hon lyssnar och peppar en och så här. Men en del är ju verkligen 

buttra om man säger så. Man tycker inte att dom borde få vara på 
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BUP. Man blir lite rädd för dom nästan, men en del är jättesnälla. 

(HSL) 

 

Förmågan att lyssna och att kunna ge stöd lyfts fram som viktigt av Sara och flera 

andra ungdomar. 

 

Katrine önskade vård frivilligt, men kunde inte erbjudas någon barn- och 

ungdomspsykiatrisk slutenvård på grund av att det var helg och stängt på 

avdelningen. Hon erbjöds i stället att vårdas på en låst avdelning inom 

vuxenpsykiatrin. 

 
Katrine: Men jaa, jag tyckte att jag behövde vård men jag visste inte 

när jag kom till akuten hur länge vården skulle vara. Först så sa dom 

att då blir det den slutna avdelningen den är låst så du är beredd på det 

att du inte kan ta dig ut någonstans. Då sa jag det till henne att jag får 

väl gå till kiosken eller nåt sånt om jag vill? 

Ja, det kan vi nog ordna, men det fick jag aldrig, jag fick inte röra mig 

någonstans. Jag tycker det var rätt dåligt, då skulle dom ha sagt det, att 

jag inte fick göra det. 

… 

Aldrig att jag hade satt min fot innanför dessa dörrar om jag hade vetat 

att jag hade blivit inlåst på det sättet, jag trodde att dom kunde göra 

skillnad på mig och dom andra. Eftersom ingen annan fick förflytta sig 

inom eller runt sjukhuset så fick inte jag heller göra det. Jag tyckte 

liksom att jag inte är farlig för mig själv och jag är inte farlig för andra. 

Så jag tyckte att man kunde göra ett undantag och släppa ut mig, att 

jag bara kunde få gå en tur liksom. (HSL) 

 

Katrines upplevelse av tvångsvård inom vuxenpsykiatrin innehåller starka känslor 

och hon är mycket tydlig med att säga att hon ”aldrig” skulle ha gått med på den 

vård hon blev erbjuden om hon vetat om hur det skulle bli. Hon uttrycker också 

att de löften hon fick om viss frihet inte infriades, vilket gjorde henne besviken. 

Hon upplevde att ett löfte sveks vilket skapade misstro i förhållande till 

personalen. 

Sara har också svårt att lita på personalen, då hon tycker att de gått bakom 

ryggen på henne i samtalen med mamman. 
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Sara: Ja, dom på barnpsyk, inte just personalen men alltså dom läkarna 

och dom som jobbar på mottagningen dom vill helst prata med min 

mamma när jag inte är med. För att då är det precis som att jag säger 

någonting till min mamma som inte stämmer och så, vill dom att 

mamma skall tro på dom alltså. Förstår du? Läkarna vill att mamma 

skall tro på deras ord, men jag skall inte vara med för jag kanske inte 

tycker likadant och jag tycker själv att dom manipulerar min mamma. 

(LPT) 

 

Sara funderar mycket omkring vården och dess betydelse och hon har tidigare 

påtalat att hon inte har varit delaktig i utarbetandet av en vårdplan. När hon 

emellertid ser tillbaka på tiden på avdelningen kommer hon främst att tänka på 

helgerna och allt trevligt som hände då. 

 
Sara: … men sen så gjorde vi rätt mycket. Väldigt kul på helgerna hade 

vi. Då var jag ibland själv där och så var det personalen. Då beställde 

vi kinamat och vi hyrde film. Så jag ser den tiden på barnpsyk som 

ganska trevlig så fort bara inte en läkare är med. 

… 

Sara: Det kanske var hur jag betedde mig eller, jag vet inte faktiskt. 

K: Du vet inte? 

Sara: Men jag tror det var för att de tyckte om mig. Jag har ju känt 

dom så länge, eftersom jag har varit där flera gånger. Det var kul på ett 

sätt då, man kände igen alla och hade mycket minnen. (LPT) 

 

Jag uppfattar Saras berättelse som att hon minns tiden på avdelningen i huvudsak 

positivt och tar fram exempel på situationer som till och med varit lustfyllda. Att 

det varit så tror hon framför allt berott på att ”de tyckte om mig”. Detta 

uttalande tolkar jag som att Sara upplevt sig sedd och omtyckt för den hon är. 

Hon poängterar att hon känner personalen och att erfarenheten från möten med 

avdelningspersonalen förefaller vara präglade av tillit. 

Ömsesidighet 

Många av ungdomarna ger det vardagliga mötet med personalen en stor betydelse 

och betonar vikten av att kunna prata såsom man pratar med ”vanliga 

människor”. Ofta beskriver de betydelsen av att det är ett ömsesidigt samtal och 

inte ett utfrågande, vilket de annars ofta uppfattar är fallet. Ungdomarna talar 
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om samtal som är mer personliga och att det känns som att tala med en vän och 

att bli bemött på riktigt. 

 
Anton: Jag har pratat mycket med personalen som vanliga människor, 

pratat och diskuterat allt möjligt och umgåtts. Jag har lärt känna dem 

en hel del. (HSL) 

 

Anton poängterar att han kunnat prata med personalen om ”allt möjligt”, men 

att det för hans del också har inneburit att han lärt känna personalen ”en hel 

del”. Jag tolkar Antons berättelse som att han upplevt en ömsesidig relation med 

personalen. Det är inte bara så att personalen lärt känna honom, utan det är 

också han som lärt känna personalen. 

Therese tycker vissa samtal har varit bra, särskilt med en speciell person. Hon 

beskriver henne just som ”speciell” och förklarar vad hon menar med detta på 

följande sätt: 

 

Therese: Det är en som jag tycker har varit bättre. 

K: Vad kännetecknar henne? 

Therese: Hon har pratat med mig väldigt mycket och förklarat och så 

där, så jag har tyckt att hon har varit väldigt bra. 

K: Ja, hon har förklarat för dig. 

Therese: Mm, hon har pratat med mig mest och brytt sig mest om mig, 

hon har haft ett speciellt sätt också. 

K: Vad är det speciella sättet? 

Therese: Det är svårt att förklara, jag vet inte riktigt. Hon har varit mer 

personlig om man säger, jag vet inte hur jag skall förklara det riktigt. 

Oj hon är mer som en vän och läkaren mer som en läkare. (LPT) 

 

Ett gemensamt drag i denna typ av beskrivningar av personal är att ungdomarna 

upplevt vissa personer som genuint intresserade av dem. Jag har särskilt fäst mig 

vid formuleringen ”som en vän”. Jag tolkar detta som att relationen med denna 

person för Therese hade en speciell kvalitet som påminner om vänskap, men hon 

kvalificerar samtidigt vänskapen genom att kalla det ”som en vän”. Uttrycket 

”som en” tolkar jag som att Therese kände tillit och närhet till denna person, 

men var samtidigt på det klara med att det inte var en vän i vanlig bemärkelse 

utan en professionell person som också var en människa som var personlig i 

relationen. 
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Stina använder ordet ”på riktigt”:  

 
Stina: För mig! Jag menar när jag känner att jag är väl bemött och att 

det trots allt finns människor som på riktigt vill lära känna mig och 

mitt själsliga mående så, så känns det väldigt bra liksom, jag känner 

egentligen inte av så himla mycket av ett LPT, det är inte så att det är 

ett väldans hinder så. … Det tydligaste av allt har väl varit det som 

skett genom samtal, genom dialog, med sedan har det ju också varit att 

vi varje vecka gör ett schema liksom där det står klart och tydligt ”lugn 

och ro”. (LPT) 

 

Jag tolkar Stinas berättelse så att hon har mött människor som på ett engagerat 

sätt velat hjälpa henne och att detta skett på ett sätt som hon benämner ”på 

riktigt”. Jag uppfattar att hon med detta uttryck menar människor som haft ett 

genuint intresse av henne och som oförbehållsamt velat finna en dialog med 

henne som skulle kunna hjälpa henne, trots att hon är intagen för vård mot sin 

vilja. 

 

I ungdomarnas berättelser är det emellertid ovanligt att samtalen beskrivs 

ömsesidigt på detta sätt. Istället betonar flera ungdomar det problematiska i att 

de terapeutiska samtalen är så starkt präglade av en asymmetri där terapeuten 

ensidigt frågar den unga. Flera ungdomar påtalar att det känns ovant eller 

konstigt att prata på det sättet och att det känns främmande för dem. 

 

Alva: Man blir tvingad till att prata som när jag träffade en kurator, 

jag hade kanske träffat henne två gånger och då tycker jag att efter två 

gånger så har man ju inte så mycket förtroende så där, det tar alltid 

mer tid, men då sa hon att jag var svår att prata med och jobbig. 

K: Sa hon det till dig? 

Alva: Jaa och då blev det ju svårare att prata med henne, jag tycker inte 

om när folk säger så. … att prata i vanliga fall när jag pratar med 

någon, då sitter jag ju inte och pratar om mig själv och då är det ju inte 

så att den personen är ute efter att bara höra hur jag har det och hur 

man skall hjälpa mig. (HSL) 
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Sammanfattning 

Under området möten i vården har jag samlat berättelser från ungdomarna som 

mera specifikt berör möten mellan människor i vården och hur de uppfattas av 

ungdomarna. Jag har inom detta område utvecklat fyra olika teman på möten i 

vården, som inte är helt välavgränsade från varandra men som jag ändå menar 

pekar på olika viktiga aspekter av möten mellan ungdomarna och vuxna i 

personalen. 

I flera berättelser tar ungdomarna upp frågan om de upplevt att personalen 

”bryr sig” om dem eller ej. Här finns det vitt skilda erfarenheter från ung-

domarna. En del ungdomar berättar om personer som varit engagerade och visat 

intresse för patienterna, medan andra upplevt att personalen varit oengagerade 

och mest förefallit arbeta på rutin. 

En aspekt på möten med vuxna som framkommit i ungdomarnas berättelser är 

om de känt sig erkända och förstådda av de vuxna i personalen eller ej. Även här 

finns en stor variation i ungdomarnas erfarenheter. Flera ungdomar berättar med 

stor emfas att de inte känt sig förstådda av personalen när det verkligen behövts 

och uttrycker förvåning över att de inte ens kunnat uppleva det på en barn- och 

ungdomspsykiatrisk klinik, där de förväntat sig just detta. 

En del ungdomar berättar om speciella personer ibland de vuxna som de 

upplevt en bättre relation till än gentemot andra. En viktig aspekt som 

ungdomarna lyft fram som motiv för denna speciella upplevelse är att de kunnat 

känna tillit. Ofta uttrycks denna i ömsesidiga termer så att de både känt sig litade 

på och kunnat lita på personalen. Det finns dock även berättelser som 

huvudsakligen präglas av erfarenheter av misstro gentemot de vuxna. 

Slutligen har jag redogjort för några ungdomar som berättat om positiva 

erfarenheter av möten med vuxna där det funnits någon form av ömsesidighet. 

Detta uttrycks i termer av att ungdomarna lärt känna de vuxna och till och med 

upplevt dem som vänner. En tjej uttrycker det också som att vissa vuxna ”på 

riktigt” vill lära känna henne. Detta ”på riktigt” uppfattar jag som ett uttryck för 

ett mänskligt möte som överskrider den vanliga patient-personalrelationen och 

som bär en mellanmänsklig prägel. 
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KAPITEL 7 

Vårdens ambitioner 

Det övergripande syftet med denna avhandling är, som jag tidigare framhållit, att 

undersöka ungdomars erfarenheter av delaktighet under tvång i barn- och 

ungdomspsykiatrisk slutenvård. Efter att ha tagit del av berättelserna från 

ungdomarnas perspektiv ska jag nu övergå till att belysa frågan från vårdens 

perspektiv. Jag kommer att göra detta genom att analysera dokument som på 

olika sätt beskriver vårdens uppdrag och ambitioner när det gäller frågor om 

patientens delaktighet i vården och mötet med patienten. I detta kapitel kommer 

jag först att analysera hälso- och sjukvårdens regelverk utifrån frågan om 

patientens delaktighet i vården och därefter att analysera yrkesetiska riktlinjer 

från professionella organisationer. 

Hälso- och s jukvårdens regelverk 

I detta avsnitt undersöker jag vårdens ambitioner när det gäller relationen med 

patienten från uppdragsgivarens perspektiv. Detta kan sägas utgöra ett 

vårdgivarperspektiv, sådant det är uttryckt av lagstiftaren i de författningar som 

tillsammans utgör hälso- och sjukvårdens regelverk. Med regelverk avser jag i 

detta sammanhang författningar av olika slag som ger de juridiska ramarna för 

sjukvården. I kapitel 3 redogjorde jag för det förfaringssätt jag använt vid urval 

av texter för denna analys. Avgränsningen är gjord så att studien innefattar 

författningstexter och förarbeten till dessa. Materialet kom att omfatta följande 

författningar: Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om yrkesverksamhet 

på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) när det gäller hälso- och sjukvården 

generellt samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 

(SOSFS 2000:12 [M]) när det gäller psykiatrisk tvångsvård. 

Jag har, i enlighet med beskrivningen i metodavsnittet, läst lagarna i ett 

bestämt syfte, nämligen genom att söka efter ord som på något sätt uttrycker 

lagstiftarens syn på patienten och dennas delaktighet i vården samt mötet med 

patienten. Efter att ha gjort detta syftesrelaterade urval har jag grupperat dessa 

ord/meningar tematiskt på följande sätt: 
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1.  synen på patienten och dennas roll i sjukvården, 

2. delaktighet eller närliggande uttryck, såsom exempelvis inflytande, 

samråd eller självbestämmande, 

3. möten eller bemötande63 i vården. 

 

Jag börjar med att undersöka vad texterna uttrycker när det gäller synen på 

patienten och dennas roll i sjukvården. 

Synen på patienten 

Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslag64 riktad till vårdgivaren65 som 

fastställer att vård ska tillhandahållas befolkningen. I denna lag framställs 

allmänna krav på vårdgivaren när det gäller hur vården ska bedrivas. Då lagen 

omfattar all slags hälso- och sjukvård medför det att formuleringarna i lagen är 

mycket allmänt hållna. 

Målet för hälso- och sjukvården är, enligt lagens ursprungliga formulering från 

1982, ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (2 § HSL). 

Lagen är formulerad på en generell nivå som ett uppdrag från staten till 

vårdgivaren med befolkningens hälsa som allmänt mål. Först i samband med en 

ändring av lagen 1997 blev patienten synlig i Hälso- och sjukvårdslagen. I en ny 

paragraf i HSL tillkom då ett patientperspektiv när målet för hälso- och 

sjukvården kompletterades med följande formulering: 

 
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet 

av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården (2 § HSL). 

 

Det kan vara av intresse att jämföra denna portalparagraf med Regeringsformens 

formulering att ”den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

                                            
63 Det kommer senare att framgå att ordet ”möte” är sparsamt förekommande i de sammanhang 

jag här studerar, men däremot används ordet ”bemötande” av patienten. 
64 Uttrycket hämtat från ”Patientens rättsliga ställning – en probleminventering” som finns som 

bilaga 2 i utredningen Patienten har rätt (SOU 1997:154). 
65 Med vårdgivare menas landsting, kommuner eller privata vårdgivare. När det gäller barn- och 

ungdomspsykiatrisk slutenvård är det enbart landsting som bedriver sådan vård. 
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människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” (1 

kap. 2 § RF).66  

I sin ursprungliga lydelse var Hälso- och sjukvårdslagen formulerad så att dess 

mål uttrycktes i strukturella och sjukvårdspolitiska termer med fokus på 

distribution och fördelning av sjukvårdens nytta. Under 1990-talet kom fokus i 

hälso- och sjukvårdsdebatten att förskjutas alltmer i riktning mot patienten och 

dennas rättigheter vilket kan spåras i de lagändringar som skedde vid denna 

tidpunkt.67  

Bakgrunden till lagförändringen 1997 var den s.k. Prioriteringsutredningen 

(SOU 1995:5) som föreslog tre grundläggande principer för prioriteringar i 

vården, vilka senare68 kom att rubriceras som sjukvårdens etiska plattform. Dessa 

principer var: 

 
* Människovärdesprincipen; alla människor har lika värde och samma 

rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. … 

* Behovs- eller solidaritetsprincipen; resurserna bör satsas på de 

områden där behoven är störst. Solidaritet innebär också att särskilt 

beakta behoven hos de grupper som inte är medvetna om sitt 

människovärde, har mindre möjligheter än andra att göra sina röster 

hörda eller utnyttja sina rättigheter. 

* Kostnadseffektivitetsprincipen; vid val mellan olika verksamhets-

områden eller åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan 

kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. … 

(SOU 1995:5, s. 22). 

 

Dessa tre principer beskrevs i utredningen vara hierarkiska, innebärande att 

människovärdesprincipen är den allra viktigaste som i första hand skall vara 

riktningsgivande för sjukvårdens praktik. 

Prioriteringsutredningen utgår i sitt resonemang från en ”humanistisk 

människosyn” som formuleras på följande sätt: 

 

                                            
66 Denna formulering ansluter i sin tur till FN-deklarationens artikel 1: ”Alla människor är födda 

fria och lika i värde och rättigheter”. 
67 Detta framgår av utredningstexter från 1990-talet, exempelvis Patienten har rätt (SOU 

1997:154). 
68 Detta uttryck användes bland annat i Hälso- och sjukvårdsutredningens slutbetänkande (SOU 

1999:66). 
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Den svenska lagstiftningen genomsyras av en humanistisk människo-

syn. De viktigaste beståndsdelarna i denna kan sammanfattas i de 

mänskliga egenskaperna fri, reflekterande, ansvarig, skapande och 

social. I praktiken kan handlingsutrymmet vara begränsat men en 

människa med förmåga att reflektera över konsekvenserna av sina 

handlingar har enligt lagens anda rätt att få sina val respekterade. 

Samtidigt är hon ansvarig för sina handlingar. 

 

Den humanistiska människosynen står i motsats till den teknokratiska 

eller materialistiska som inte knyter människovärdet till människans 

existens utan till hennes funktion (SOU 1995:5, s. 87). 

 

Enligt den proposition som följde på Prioriteringsutredningen och som ledde fram 

till den beskrivna lagförändringen (Prop. 1996/97:60) skall med ”humanistisk 

människosyn” förstås tanken att alla människor har ett egenvärde, just för att de 

är människor och inte för vad de har eller gör. Detta skall utgöra grunden för 

hälso- och sjukvården. I lagtexten uttrycks detta som ”respekt för alla 

människors lika värde” (2 § HSL). Jag uppfattar denna formulering som en 

grundläggande etisk princip som innebär att alla människor, oavsett kön, ålder, 

etnicitet, bostadsort eller yrke, har samma rätt till sjukvård. Utgångspunkten för 

den utredning som föreslog detta tillägg i HSL var uppdraget att föreslå principer 

för prioriteringar i sjukvården. 

Principen om alla människors lika värde ansåg såväl utredningen som 

riksdagen vara den mest grundläggande för sjukvården och att inte några sär-

skilda hänsyn avseende person får tas när det gäller rätten till sjukvård. Tvärtom 

påpekas att ”ju mer begränsad en människas autonomi och ju större hennes 

beroende av omgivningen är, desto mer bör hälso- och sjukvården slå vakt om 

hennes människovärde och säkra hennes rättigheter” (SOU 1995:5, s. 92). 

Så långt uttrycket ”lika värde” och vad detta betyder i hälso- och sjuk-

vårdslagens sammanhang. Jag ska nu övergå till det andra ord som ingår i Hälso- 

och sjukvårdslagens portalparagraf nämligen ”värdighet”. I målparagrafen 

används formuleringen ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet” (2 § andra stycket HSL). Hur 

kan ordet värdighet förstås och vad kan det ha för relevans i förhållande till 

mötet mellan patient och vårdpersonal? Vad innebär det att möta en annan 

människa med respekt för dennas värdighet? Om ”lika värde” mer pekar mot 
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rättighetsfrågor så tolkar jag att ”värdighet” mera har med relationer och möten 

att göra. 

Det visade sig dock svårt att av lagen och dess förarbeten få någon vägledning 

om hur ordet ”värdighet” är avsett att förstås. Jag har istället fått vända mig till 

aktuell sjukvårdsetisk litteratur för att få hjälp med tolkningen. I sådana 

sammanhang förekommer ordet ”värdighet” ofta, särskilt när det gäller frågor 

om vård i livets slutskede. Nu är detta område visserligen långt ifrån min 

frågeställning, men jag vill ändå lyfta fram Lennart Nordenfelts69 filosofiska 

begreppsanalys av ”värdighet” därför att jag menar att den har allmän betydelse i 

vårdsammanhang. Nordenfelt menar att även om begreppet värdighet ofta 

kommit att användas i förhållande till ”dramatiska händelser med stor emotionell 

laddning” (Nordenfelt 2004), så är det relevant också när det gäller den dagliga 

vården. Han menar dessutom att begreppet är relevant när det gäller dagligt 

umgänge mellan människor i allmänhet. I avsikt att förstå möjliga innebörder av 

värdighetsbegreppet kommer jag nu att kortfattat presentera Nordenfelts analys. 

Den första innebörden av värdighet kopplar Nordenfelt till människovärdet 

och betecknar den värdighet som alla människor besitter enbart därför att de är 

människor. Utmärkande för värdighet i denna bemärkelse är dels att alla 

människor har denna värdighet i samma utsträckning och dels att den inte kan 

graderas eller gå förlorad under livet. Den andra innebörden av begreppet 

värdighet kallas för meritvärdighet och syftar på någon viss speciell värdighet 

som tillkommer en person som har en särskild position eller ämbete. Denna 

formella värdighet är inte knuten till personen själv utan följer med positionen. 

Den moraliska resningens värdighet benämner Nordenfelt en tredje innebörd av 

begreppet. Denna innebörd av värdighet befinner sig på en kontinuerlig skala, 

vilket innebär att den kan graderas. I denna tolkning är begreppet knutet till ett 

visst mänskligt handlande som exempelvis uttrycket ”att handla värdigt”. Det 

handlar då om egenskaper hos det handlande subjektet som har en moralisk 

valör. Den fjärde innebörden rubriceras av Nordenfelt som den personliga 

identitetens värdighet och är knuten till människans identitet som person. 

Centrala element i detta begrepp anges vara integritet, fysisk och kulturell 

identitet och autonomi. Alla dessa element kan, enligt Nordenfelt, skadas eller 
                                            
69 I ett EU-projekt om begreppet värdighet i relation till äldre människor i Europa har en 

forskargrupp ledd av Nordenfelt sökt utmejsla fyra olika innebörder av begreppet värdighet. Det 

betyder att projektet inte har studerat begreppet i relation till ungdomar i vården, men 

diskussionen om begreppet har generellt intresse. 
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kränkas av andra människors handlande. Värdighet som är knuten till den 

personliga identiteten kan, till skillnad från människovärdet, reduceras och gå 

förlorad. Detta kan ske, inte bara av andra människors handlande, utan också av 

händelser såsom sjukdom eller olycka. 

Denna analys av värdighetsbegreppet bidrar till ett tydliggörande av begreppets 

olika möjliga innebörder, men det ger inget svar på frågan om vad som i lagen 

avses med ordet värdighet och vad som därmed ska vara vårdens ambition. En 

tolkning som ligger nära till hands är emellertid, om jag använder förarbeten till 

HSL som grund, att det är kopplingen till människovärdesprincipen, som ska 

vara den främsta riktpunkten för sjukvårdens etik och som ligger bakom 

användandet av ordet värdighet i lagstiftningen. Detta ligger, som jag ser det, i 

formuleringen ”respekt för”,70 det vill säga värdigheten är knuten till en annan 

part än subjektet självt och innehåller på det sättet inte något tydligt relationellt 

perspektiv. Min tolkning av HSL:s användning av ordet värdighet blir därför att 

det först och främst ska ses som ett uttryck för att vården ska behandla alla 

patienter med lika värde, men också i betydelsen att respektera den enskildes 

integritet och autonomi. 

Ett med värdighet, åtminstone i dess fjärde innebörd ovan, närliggande 

begrepp är integritet. Det är oklart om Nordenfelt anser integritet vara en del av 

värdighetsbegreppet eller om de bara är närliggande. Något slags relation vad 

gäller innebörd anser han emellertid att de har. I HSL (2 a §) under rubriken 

”krav på hälso- och sjukvården” definieras vad som i lagens mening är ”god 

vård”. I en av punkterna fastslås att vården skall ”särskilt … bygga på respekt för 

självbestämmande och integritet”. Denna formulering har funnits med ända 

sedan HSL infördes 1982. Vad betyder då begreppet integritet i detta 

sammanhang? 

Lagen och dess förarbeten ger inte någon närmare uttydning av begreppet 

integritet, vilket måste betyda att det är upp till den enskilda personalen att tolka 

detsamma. Jag har därför försökt att i den medicinetiska litteraturen finna 

möjliga uttolkningar av lagens begrepp integritet. Erwin Bischofberger (1991) 

kopplar integritetsbegreppet till individuella värden och framför allt då till 

                                            
70 Ordet respekt återfinns också i Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

(LYHS) 2 kap. 1§ där skyldigheter för hälso- och sjukvårdens personal regleras. Där står: 

”Patienten skall visas omtanke och respekt.” Det går dock inte att finna vad som ska respekteras, 

men man kan förmoda att avsikten är respekt för patienten som person, vilket tangerar begreppet 

integritet, men denna tolkning får betraktas som högst preliminär. 
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individens gränser kring sin person. Om en person kränks i sin integritet så 

betyder det i denna tolkning att någon gått över dennas personliga gränser. 

Bischofberger menar att integritet, till skillnad från självbestämmande, aldrig kan 

gå förlorad men väl att den kan kränkas. Han menar vidare att integritet 

tillkommer alla människor likvärdigt, till skillnad från självbestämmande som 

kan graderas beroende på exempelvis ålder, sjukdom eller sociala villkor. Det 

betyder också att integritet inte kan överlåtas eller vikarieras av någon 

ställföreträdare, vilket däremot självbestämmande principiellt kan. 

I en annan uttolkning definieras begreppet integritet som ”ett emotionellt revir 

som vägleder människan i det sociala samspelet vad gäller avskildhet och 

delaktighet” (Hansson 2006, s. 85). 

I Bischofsbergers tolkning blir integritet, som jag förstår det, något som har 

med avskildhet och avgränsning att göra. Det är respekten för en människas 

gränser runt sin person som sätts i fokus genom detta resonemang. I Hanssons 

tolkning däremot betyder integritet det som vägleder människan i det sociala 

samspelet med andra människor. Jag förstår det dock som att han avser den 

reglering som den enskilde använder sig av när det gäller önskan om avskildhet 

kontra samspel med andra människor från en situation till en annan. I båda fallen 

blir integritet något som har med den enskilda människan att göra, men i den 

senare tolkningen en egenskap som har med reglering av mänsklig interaktion att 

göra. I denna bemärkelse blir integritet en dubbelriktad egenskap som förutsätter 

andra människor. 

I mitt sammanhang tänker jag mig att integritet kan ha att göra med hur 

ungdomarna ges möjlighet att själva reglera distans och närhet till personal och 

medpatienter och om hur ungdomarnas gränser runt sin person respekteras. 

Tolkning av lagsti ftarens syn på patienten 

Sammanfattningsvis kan svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning beskrivas som en 

skyldighetsbaserad lagstiftning, vilket innebär att den primärt riktar sig till 

vårdgivaren och till personalen i vården. Någon rättighetslagstiftning för 

patienter finns således inte, men det har inte saknats förslag i den riktningen 

under senare år.71 Indirekt förstår jag dock HSL så att alla människor i Sverige 

                                            
71 Den senaste utredningen som diskuterade denna fråga var Ansvarskommittén (SOU 2007:10) 

som föreslog en svensk patienträttighetslag. Detta medförde att regeringen nyligen tillsatt en 

utredning kring denna fråga (Dir. 2007:90 Patientens rätt i vården). 
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har rätt till likvärdig vård, då detta blir spegelbilden av skyldigheten för 

vårdgivaren att tillhandahålla en vård som inte tar hänsyn till kön, ålder, yrke etc. 

Så långt finner jag lagen och dess förarbeten entydiga. 

När det gäller övriga grundläggande ord, såsom värdighet och integritet, blir 

det däremot svårare att vara säker på vad lagstiftaren menar. Jag tolkar 

emellertid detta så att vården har en skyldighet att behandla varje människa med 

respekt utan att kränka henne. Min slutsats av denna analys är att det finns 

politiska ambitioner dels om att alla människor ska ha tillgång till vård i likvärdig 

omfattning och kvalitet och dels om att bemötandet av patienten skall vara 

respektfullt och med hänsyn tagen till patientens behov eller önskan om integritet. 

Längre än så finner jag det dock inte, i brist på förklaringar i förarbeten, möjligt 

att föra tolkningen. 

När jag läser texten utifrån min forskningsfråga så förefaller det som att 

regelverket för svensk hälso- och sjukvård länge haft karaktär av att endast på ett 

generellt plan reglera statens krav på landsting och kommuner att anordna 

sjukvård. Jag finner det ganska anmärkningsvärt att patienten inte fick någon 

plats i lagen förrän 1997. Detta kommenteras också i ett förarbete som att 

patienten utgör ”objektet för vårdgivarens agerande” och inte ”synliggörs som en 

aktör i vården” (SOU 1995:5, s. 283). Utredningen förespråkade därför ett 

mycket tydligare patientperspektiv i lagstiftningen. 

Om det är så att patienten i regelverket, enligt denna utredning, mestadels 

beskrivits som ett objekt för vården så betyder inte det att detta är en beskrivning 

av den faktiska vårdverkligheten, men i den lagstiftning som finns som grund för 

sjukvården har patienten historiskt sett i varje fall inte betraktats som ett subjekt i 

vårdsituationen. 

Vid läsningen av lagens förarbeten så finner jag att patienten fått en allt 

tydligare plats i sjukvårdens regelverk under senare decennier, men tonvikten i 

denna förskjutning ligger på frågor om valfrihet, rättighet och självbestämmande 

medan samarbete, delaktighet och relationer i vården är mera sällan diskuterade. 

Slutligen så finner jag att synen på patienten i huvudsak handlar om att 

respektera patientens rättigheter och integritet. Ett perspektiv på patienten som 

uttrycker dialog och samspel förekommer däremot knappast alls i detta 

sammanhang. 
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Delaktighet och närliggande uttryck 

Det andra område som jag studerat i regelverket handlar om patientens möjlighet 

till delaktighet i sin vård. Jag har då funnit fyra ord som förekommer i de texter 

som jag undersökt som på något sätt berör detta område; självbestämmande, 

samråd, delaktighet och inflytande. De två förstnämnda återfinns i Hälso- och 

sjukvårdslagen medan de tre senare återfinns i Lag om psykiatrisk tvångsvård 

eller dess tillämpningsföreskrifter. 

Som redan omnämnts så finns det i HSL alltsedan 1982 en formulering som 

säger att vården skall ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet” (2 § HSL). Längre fram i samma paragraf används också ordet samråd: 

 

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten (2 a § 2 stycket HSL).72 

 

Hur ska då ordet ”samråd” tolkas? Då lagen inte ger någon anvisning om inne-

börden i ordet så har jag tagit lagens förarbeten till hjälp i tolkningen. I 

Prioriteringsutredningens betänkande tolkas lagtexten på följande sätt: 

 

Lagtexten måste rimligen innefatta de prioriteringar som den för 

vården ansvarige läkaren och andra inom hälso- och sjukvården 

verksamma tvingas göra. Människan i vårdsamhället är inte ett objekt 

för vård utan, enligt lagens anda, en ansvarig part i vårdprocessen. I 

hälso- och sjukvårdens ansvar ingår därför att mobilisera och tillvarata 

den potentialen (SOU 1995:5, s. 89). 

 

Till skillnad från vad jag framförde i föregående avsnitt, så framträder här en 

delvis annan syn på patienten, nämligen som ”en ansvarig part i vårdprocessen”. 

Utredningen hänvisar också till ”lagens anda” som grund för denna syn. Detta 

väckte min nyfikenhet på om jag gjort alltför långtgående tolkningar av 

regelverkets syn på patienten i föregående avsnitt. Av denna anledning har jag 

letat vidare i förarbeten till hälso- och sjukvårdslagen också längre bak i tiden, 

men jag har dessvärre inte funnit något stöd för denna ”lagens anda”. Jag tolkar 

därför denna text som ett yttrande från prioriteringsutredningen om hur det 

borde vara snarare än en kodifiering av hittillsvarande lagstiftning. 
                                            
72 En i stort sett liklydande formulering återfinns också i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område (LYHS). 
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Åter till frågan om delaktighet och liknande uttryck. Såväl i HSL (se ovan) som 

i LPT används uttrycket samråd. I HSL formuleras det som att vården ”så långt 

det är möjligt” ska utformas och genomföras i samråd med patienten” (2 a § 2 

stycket HSL) medan samråd i LPT är mer direkt knutet till frågan om vårdplan 

där det står: ”Så långt det är möjligt skall planen upprättas i samråd med 

patienten” (16 § LPT). Vidare framgår att: ”I fråga om behandlingen under 

vårdtiden skall samråd äga rum med patienten när det kan ske” (17 § LPT). 

Vad betyder då samråd i detta sammanhang? När det gäller formuleringen i 

HSL så framgår det av utredningen Patientens rättsliga ställning att ”samråd” i 

detta sammanhang ska förstås som samtycke till föreslagen behandling: 

 
Enligt förarbetena skall de aktuella bestämmelserna tolkas så att det i 

princip fordras samtycke från patienten till alla åtgärder, och att ingen 

får utsättas för tvång i vården utan stöd i lag (SOU 1997:154, s. 59). 

 

Med ”samråd” avses i HSL att vård inte får bedrivas utan att patienten samtycker 

till detta.73 

Ordet självbestämmande infördes i HSL redan vid dess tillkomst 1982. Av 

lagens förarbeten (Prop. 1981/82:97) framgår att detta ska förstås på samma sätt 

som uttrycket samråd i den tolkning som jag redovisat ovan. Det betyder att 

patienten själv har rätt att bestämma om hon/han går med på en viss föreslagen 

vård eller ej, vilket brukar benämnas som en negativ bestämmanderätt. Däremot 

har inte patienten på denna grund någon rätt till vård, det vill säga en positiv 

bestämmanderätt. Med något undantag när74 så finns ingen sådan patienträtt i 

svensk lagstiftning. 

För mitt ändamål nöjer jag mig med att konstatera att självbestämmande och 

samråd båda syftar på nödvändigheten av att patienten samtycker till föreslagen 

vård för att den ska kunna komma till stånd, om inte särskild lag föreskriver 

annat. 

När det gäller LPT så har formuleringen om samråd dels knutits till 

upprättande av vårdplan, dels allmänt när det gäller planeringen av vården som 

helhet.75 Det påpekas dock att allvarligt psykiskt störda människor kan ha svårt 

                                            
73 Undantaget vård enligt särskild lag såsom LPT. 
74 Ett exempel är abortlagen. 
75 I förarbeten till LPT refereras till FN:s resolution (46/199) av år 1991 med 25 antagna principer 

för vården av personer med psykisk störning. Av denna framgår att en vårdplan ska upprättas i 
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att delta i samråd om vård och behandling. Tvångspsykiatrikommittén säger i 

detta sammanhang att: ”Då de har svårt att hävda sitt människovärde och sin rätt 

ligger det ett stort ansvar på vårdpersonalen att tillse att de får en god vård” 

(SOU 1998:32, s. 196). 

Vad som menas med samråd i LPT går inte direkt att utläsa av lagen men i 

propositionen som föregick lagen kommenteras ändamålet med en vårdplan. Där 

framgår att planens syfte är att ”säkerställa att tvångsvården bedrivs med sikte på 

att patienten så snart det går skall kunna ta ansvar för sig själv” (Prop. 

1990/91:58, s. 255). Det framhålls att det är viktigt att patienten ”i den mån hans 

psykiska tillstånd medger deltar i planeringen av vården” (SOU 1998:32, s. 262). 

Vård enligt LPT innefattar en skyldighet att upprätta en vårdplan snarast efter 

att patienten har tagits in till tvångsvård.76 En sådan vårdplan skall ”inledas i 

anslutning till beslutet om intagning för tvångsvård” (4 kap. 1 § SOSFS 2000:12 

[M]) och ska utgöra grund för behandlingen i det akuta skedet. Den skall därefter 

omprövas fortlöpande. En vårdplan ska ”ge en samlad bild av patientens 

medicinska, psykologiska och sociala problem och behov. Den skall ange målen 

för de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att syftet med 

tvångsvården ska kunna uppnås” (4 kap. 2 § SOSFS 2000:12 [M])- 

Av särskilt intresse i avhandlingens sammanhang är att det på ett tydligt sätt 

uttalas att patienten förväntas ta del i beslutssituationen trots (eller möjligen just 

därför) att det handlar om tvångsvård. Detta formuleras i Socialstyrelsens före-

skrifter på följande sätt: 

 

Patientens delaktighet och inflytande skall tillgodoses i vårdplan-

eringen. Om det inte är möjligt att upprätta vårdplanen i samråd med 

patienten, skall detta anges i vårdplanen (4 kap. 2 § SOSFS 2000:12 

[M]). 

 

Denna föreskrift77 är tvingande och därmed inte något som vårdgivaren kan välja 

eller välja bort. Det är chefsöverläkaren som är ansvarig för att vårdplanen 

                                                                                                                                
samråd med patienten, utvärderas vid återkommande tillfällen, revideras vid behov och 

genomföras av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. 
76 Detta framgår av 16 § 1 stycket LPT. 
77 Föreskrifter har i juridiskt avseende samma tvingande innebörd som lag eller förordning. 

Föreskrifter utfärdas av en myndighet (i detta fallet Socialstyrelsen) på grundval av lag och 

förordning på området ifråga, vilka beslutas av riksdag respektive regering. 
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upprättas, följs upp och omprövas av en läkare ”med tillräcklig kompetens och 

erfarenhet för uppgiften”. Det är också uttalat att det på varje klinik där LPT 

bedrivs ska finnas en lokal instruktion som bland annat innehåller anvisningar för 

utformning, uppföljning och omprövning av vårdplanen. 

 

Jag ska nu övergå till orden delaktighet och inflytande som båda återfinns i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd78 om psykiatrisk tvångsvård. Av 

föreskrifterna framgår att ”patientens delaktighet och inflytande skall tillgodoses 

i vårdplaneringen” (4 kap. 2 § SOSFS 2000:12 [M]). Nu förhåller det sig så att 

det inte finns några offentliga förarbeten till en myndighets föreskrift utan det är 

upp till läsaren att tolka innebörden i dessa texter utan närmare vägledning. 

Detta får till konsekvens att det blir svårt att uttala sig om huruvida det finns 

någon avsikt från Socialstyrelsens sida när det gäller införandet av två nya ord i 

regelverket. Menar man någon innehållslig skillnad med orden delaktighet och 

inflytande kontra samråd och självbestämmande? Det får väl anses självklart att 

ordet självbestämmande inte fungerar i en kontext som tvångsvård, där det just 

handlar om att patientens självbestämmande är upphävd, i varje fall avseende 

samtycke till vård eller ej. Även i förhållande till ordet samråd, i den betydelse 

som det används i HSL (samtycke), blir det givetvis principiellt problematiskt i 

tvångsvårdssammanhang. 

På denna grund tolkar jag därför användningen av ordet samråd i LPT i en 

bredare betydelse än enbart samtycke. I LPT uppfattar jag att ordet används för 

den process i vilken vårdens innehåll planeras och i vilken patienten förutsätts 

vara med, om sjukdomstillståndet så medger. 

Tolkning av lagsti ftarens ambitioner rörande delaktighet 

Jag vill nu sammanfatta vad min analys av de ord och uttryck som används i 

regelverket rörande samverkan med patienten kan tänkas innebära. Först 

konstaterar jag att det inte är alldeles enkelt att utläsa av författningarna vad 

avsikten med de olika orden och uttrycken varit. Utredningen om patientens rätt 

konstaterar också att ”Hälso- och sjukvårdslagstiftningen är på många punkter 

otydligt och allmänt formulerad, med påföljd att såväl patienter som personal och 

vårdgivare kan ha svårt att bilda sig en uppfattning om vad som egentligen 

gäller” (SOU 1997:154, s. 282). 

                                            
78 Föreskrifter är tvingande medan allmänna råd inte har samma juridiska status. 
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Min analys av författningarna ger en bild av att den allmänna hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen (HSL) förändrats i en riktning mot att betona patientens 

rättigheter, men endast i betydelsen negativ rätt. Det huvudsakliga budskapet i 

detta avseende är att vård inte får bedrivas utan vederbörandes samtycke, vilket i 

denna text rubriceras som samråd. 

Vidare tolkar jag lagen så att samråd har en bredare innebörd i den speciella 

tvångsvårdslagstiftningen, nämligen en grundläggande princip om att vården i 

dessa sammanhang ska planeras tillsammans med patienten (och dennas 

anhöriga). Hur detta samrådsförfarande ska gå till finns däremot inte beskrivet. I 

föreskrifterna används för denna process orden inflytande och delaktighet, men 

vad dessa har för innebörd i LPT jämfört med HSL har inte varit möjliga att 

tolka. 

Vad har då dessa ambitioner från vårdens sida att säga när det gäller min 

undersökning? Jag uppfattar att sjukvården är en verksamhet där patientens roll 

är ganska oklar. Några direkta rättigheter har patienten knappast i vården i 

allmänhet. Jag uppfattar dock att det finns en utveckling mot en syn på patienten 

som ett aktivt subjekt i vården snarare än ett objekt för vårdens insatser, men att 

denna diskussion inte riktigt satt avtryck i regelverket ännu. 

En observation som jag finner viktig i relation till min forskningsfråga är att 

kraven på vården när det gäller patientens delaktighet och inflytande är betydligt 

mera uttalade i tvångsvården än i övrig hälso- och sjukvård. Jag tolkar detta, med 

stöd av lagens förarbeten, som att tvångsvård anses vara ett så allvarligt 

ingripande i en människas liv att flera skäl därför talar för att kraven på 

patientens medverkan i vården måste vara extra tydligt uttalade. Ett skäl som 

framförs i förarbetena är närmast att beteckna som etiskt till sin karaktär. I 

förarbetet till LPT uttrycks det på följande sätt: ”En tvångsintagen patient skall få 

vård och behandling under samma etiska och vetenskapliga betingelser som andra 

sjuka personer” (Prop. 1999/2000:44, s. 81). Detta exemplifieras med att det inte 

får råda någon automatik kring att en tvångsvårdad patient skall behandlas mot 

sin vilja utan att respekten för personens integritet och värdighet skall respekteras 

så långt det är möjligt även i tvångsvårdssammanhang. ”Vården av tvångsintagna 

bör inte kunna bedrivas med bortseende från kraven på samråd så långt det är 

möjligt samt på respekt för patientens självbestämmande och integritet” (Prop. 

1990/91:58, s. 75). Ett annat skäl som framförs är att utsikterna till framgångsrik 

behandling ökar om man kan etablera samverkan med patienten. 
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I lagtextens 2 b §, som tillkom i samband med lagändringen år 2000, 

poängteras vidare vikten av att en individuellt anpassad information ges till 

patienten i syfte att få patientens medverkan till frivillig vård innan 

tvångsåtgärder genomförs. I propositionen markeras att 

 

… alla ansträngningar skall göras för att ge patienten en information 

som tillgodoser patientens delaktighet (Prop. 1999/2000:44, s. 83). 

 

I propositionen sägs vidare att för att säkra patientens rättssäkerhet skall 

regeringen komplettera lagen med allmänna bestämmelser som anger riktlinjer för 

tvångsbehandling och annan användning av tvång. Dessa bestämmelser skall 

utformas med beaktande av FN:s principer för skydd av personer med psykisk 

störning samt Europarådets rekommendationer. Om tvång utövas skall det ske 

”så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten” (LPT 2 

a §). 

 

Som framgår av denna genomgång så är vårdens ambitioner när det gäller 

delaktighet och inflytande uttryckt i regelverket, men olika ord används vilket 

lämnar stort utrymme för tolkning. I HSL talas det om självbestämmande och 

samråd medan det i LPT med tillhörande föreskrifter talas om delaktighet och 

inflytande. Jag har försökt att belysa möjliga innebörder av dessa ord samt 

likheter och skillnader dem emellan. 

Vad kan då sägas om vårdens ambitioner när det gäller frågan om delaktighet 

för patienten i vården? En fråga som inställer sig efter denna genomgång är i vad 

mån delaktighet i hälso- och sjukvården främst ska ses som ett processuellt 

begrepp, där formen för delaktighet och patientens rättigheter är centrala, eller 

om det finns en djupare innebörd i ordet delaktighet, där innehållet i patientens 

vård formas i dialog. En möjlig tolkning av regelverket är att delaktighet kan 

förstås på flera olika sätt med olika intentioner. Jag uppfattar att det finns 

åtminstone tre olika tolkningar. I den första tolkningen är patientens rättigheter 

utgångspunkten. I detta perspektiv tolkar jag innebörden av delaktighet som en 

fråga om patientens rätt att säga ja eller nej till föreslagen behandling. Det är så 

jag uppfattar att ordet samråd i HSL ska tolkas enligt lagens förarbeten. Även om 

det i något sammanhang påpekas att patienten ska ses som en medaktör i vården, 

så ser jag denna tolkning av delaktighet ändå som uttryck för ett punktuellt 

perspektiv där patienten i huvudsak ses som ett objekt för vården. I den andra 
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tolkningen ser jag delaktighet som uttryck för en samverkan med patienten, som i 

LPT motiveras dels etiskt, dels som en viktig förutsättning för ett gott vård-

resultat. Här kan man ana en dialogisk syn på patienten som en medaktör i 

vården, där planeringen av innehållet i vården blir bättre om patienten (och 

dennas anhöriga) deltar i vården. Däremot framkommer ingenting om hur denna 

process lämpligen kan gå till. I en tredje tolkning vill jag, i enlighet med min 

teoretiska utgångspunkt, undersöka om delaktighet är något mera än en 

rättighets- eller deltagandefråga, på så sätt att det också kan handla om 

erfarenheter av mening i vården. Några uttryck för en sådan tolkning av 

delaktighet kan jag emellertid inte finna i de dokument som jag undersökt. 

Möten och bemötande 

Det tredje området i dokumentstudien handlar om vad som i hälso- och 

sjukvårdens regelverk uttrycks om möten med eller bemötandet av patienten. 

I de dokument som jag gått igenom har jag funnit två områden som på något 

sätt berör frågan om möten med eller bemötande av patienten. Det ena området 

är kopplat till frågan om information, medan det andra handlar om patientens 

allmänna välmående. 

När det gäller patientens rätt till information, framgår det av 2 b § HSL att 

informationen ska vara ”individuellt anpassad”. På motsvarande sätt står det i 

LYHS 2 kap. 2 § att patienten skall erhålla ”upplysningar om sitt hälsotillstånd 

och om de behandlingsmetoder som finns”. Den kommunikativa innebörden av 

båda dessa skrivningar tolkar jag som information eller upplysningar. 

När det gäller avsnitt som handlar om patientens välmående syftar dessa på 

kännetecken för vårdens bemötande som patienten kan förvänta sig av vården. I 

HSL formuleras detta som att vården skall särskilt:  

 
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

… 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen (2 a § första stycket HSL). 
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På motsvarande sätt anger LYHS att: 

 
En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård 

som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke 

och respekt (2 kap. 1 § LYHS). 

 

Uttrycket trygghet i vården är inte närmare preciserat men jag tolkar innebörden 

som att patienten ska känna sig trygg inför att vården generellt håller en god 

kvalitet vad avser vård och behandling. Båda dessa aspekter ska tillgodoses av 

hälso- och sjukvården.  

I tvångsvårdslagen LPT finns det en ytterligare precisering av hur vårdens 

kvalitet ska vara: 

 
Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga 

hänsyn till patienten (2 a § LPT). 

 

Denna formulering kom till i samband med en förändring av LPT år 2000 och ger 

uttryck för, som jag tolkar det, en ambition att den tvångsvård som lagstiftaren 

anser behövs i vissa fall alltid ska vara förknippad med ett handlande där våld 

och kränkning minimeras och där den individuella patientens situation och 

önskningar tillgodoses i största möjliga utsträckning trots, eller kanske just 

därför, att ett beslut om vård fattas mot patientens uttryckliga vilja. 

Vårdens bemötandefrågor har varit föremål för flera statliga utredningar under 

senare år. Redan i Maktutredningen (SOU 1990:44) påtalades att medborgarnas 

missnöje med vården är betydligt större än inom andra områden såsom boende, 

barnomsorg och skola. Möjligheten att utöva inflytande bedömdes också vara 

allra lägst inom sjukvården. 

Hur kan det komma sig att sjukvården kommit att präglas av problem med 

bemötande på detta sätt? Att kommunicera omkring sjukdom och behandling 

borde vara en central del i ett vårdmöte. I utredningen ”Patienten har rätt” (SOU 

1997:154) betonas att patienten har behov att få information om såväl sin 

sjukdom som olika behandlingsalternativ. Där lyfter man framför allt fram 

patientens rätt till fullständig information. Huvudargumentet är att dagens 

människa har behov av att få delta i den process som styr tillfrisknandet och att 

information då är en förutsättning för att också kunna förstå den givna 
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diagnosen. Man säger också att det psykiska och fysiska välbefinnandet är 

beroende av patientens känsla av kontroll. Denna kontroll är också en faktor som 

kan leda till ett gott samarbete omkring vård och behandling och som kan leda 

till en god följsamhet (compliance) till vårdgivarens ordination av den medicinska 

terapin. Man säger vidare i utredningen att fördjupade kunskaper om nyttan med 

information skall motiveras.79 

Att få information och möjlighet att vara delaktig i vården är som framgår av 

utredningen en viktig aspekt av förståelsen av vad uttrycket respekt för patientens 

rättigheter kan betyda. Att vara insatt i sin behandling har främst med infor-

mation att göra, men frågan är om det inte också handlar om kommunikation 

och möten mellan människa och människa. 

Inom den somatiska barnsjukvården finns en omfattande forskning omkring 

bemötande och beslutsfattande (för en översikt, se Hallström & Elander 2005) 

men forskning när det gäller ungdomars upplevelser av psykiatrisk sjukvård är, 

som framgått av avhandlingens forskningsöversikt sparsamt förekommande. 

 

Min tolkning av området möten i vården är att regelverket oftare talar om 

bemötande än om möten. I detta sammanhang läggs stor tonvikt vid frågan om 

information och att patienten ska vara så välinformerad att denna dels kan fatta 

grundade val, dels kan bidra till själva behandlingen genom att vara aktiv på det 

sätt som patienten kan och förmår själv. Motiven som framförs till detta är att en 

välinformerad patient kan vara mera ansvarstagande i sin egen vård, vilket 

därmed kan påverka ett vårdförlopp positivt. Det finns dock en passus i HSL om 

att vården ska ”främja goda kontakter” mellan patienten och vårdpersonalen. Av 

lagens förarbeten (Prop. 1998/99:4, s. 52) framgår att detta uttryck emellertid 

främst handlar om kontinuitet och valfrihet samt patientens möjlighet att vända 

sig till patientnämnden. 

Jag har dock inte i de aktuella texterna och inte heller i aktuella förarbeten 

kunnat finna några exempel på möten som beskrivs utifrån ett relationellt 

perspektiv. Snarare får jag bilden av en rationell sjukvård som den önskvärda, där 

samråd betyder samtycke till föreslagen vård och där goda möten blir till goda 

                                            
79 Utredningen föreslog en förändring av Hälso- och sjukvårdslagens 2 a §: Patienten skall ges 

upplysningar om detta tillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Nytt förslag: 

Patienten skall få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för 

undersökning, vård och behandling som finns. Detta förslag blev antaget och finns i nu gällande 2 

b § HSL. 
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bemötanden av en välinformerad och upplyst patient som kan fatta sina egna, 

autonoma beslut om denna vill ha den föreslagna vården eller ej. 

Det är kanske därför ingen tillfällighet att ordet möten används sällan, men 

däremot att ordet bemötande används desto oftare. Min tolkning är att möte 

betecknar en relation mellan människor som, åtminstone potentiellt, har med 

intersubjektivitet och ömsesidighet att göra. Ordet bemötande tolkar jag däremot 

som uttryck för en syn på patienten som någon som ska bemötas, det vill säga 

man betonar därmed asymmetrin i situationen och patienten blir den som ska 

bemötas med respekt och värdighet, men inte som ett subjekt i en ömsesidig 

relation med ett gemensamt ansvar för situationen. 

Professionernas yrkesetiska r iktl injer 

Anledningen till studien av de yrkesetiska riktlinjerna är att jag vill analysera 

innehållet i dokument som riktas till vårdens personal och som på något sätt 

uttrycker en generell ambition från professionens sida rörande synen på patienten 

och dennas roll i sjukvården vad avser delaktighet och hur detta bör komma till 

uttryck i mötet med patienten. Jag använder ordet bör eftersom jag uppfattar att 

dokumenten har en normativ karaktär riktade till personalen. 

Denna undersökning baseras på dokument rörande yrkesetik, som kommer 

från svenska och internationella sammanslutningar av läkare, sjuksköterskor, 

psykologer och socialarbetare. Dokumenten ifråga kan ha olika benämningar 

såsom declaration, code, statement, guidelines, meta-code, principles and 

standards på engelska respektive regler, riktlinjer, principer på svenska. Generellt 

för dem alla är dock, oavsett rubricering, att de är föreskrivande för hur 

respektive yrkesgrupp förväntas handla i sin yrkesverksamhet. Yrkesförbunden 

har inrättat särskilda organ med uppgift att bl.a. övervaka hur de etiska 

riktlinjerna/motsvarande efterlevs. Förbundet ifråga kan besluta om olika 

påföljder vid brott mot dessa riktlinjer såsom exempelvis erinran eller varning 

eller uteslutning ur förbundet. 

Någon civilrättslig betydelse har inte dessa yrkesetiska riktlinjer men de anses 

ändå ha haft en stor betydelse i vidare sammanhang. Elisabeth Rynning, professor 

i medicinsk rätt, skriver att ”De etiska riktlinjer som på detta sätt antagits av 

olika yrkesorganisationer har fått god spridning, både inom och utom de 

särskilda professionerna, och får anses åtnjuta en hög status” (SOU 1997:154, s. 

296). Hon beskriver deras betydelse som ”en bas för hälso- och sjukvårds-
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lagstiftningen, samt en utfyllnad när rättsreglerna inte ger något svar” (SOU 

1997:154, s. 297). Hon betonar att dessa riktlinjer beaktas vid ny lagstiftning och 

att ”etiken verkligen får utgöra lagstiftningens grund”. Samtidigt pekar Rynning 

på att yrkesorganisationerna ”kanske inte i varje sammanhang är de bästa 

företrädarna för patienternas och samhällets intressen”. Jag uppfattar att de 

yrkesetiska riktlinjer som jag undersöker har en betydelse först och främst för hur 

den egna professionen arbetar men att de också kan ha en betydelse som går 

utanför den egna gruppen och som kan påverka samhälle och lagstiftning. 

Jag har läst dessa texter utifrån mitt forskningssyfte och därför letat specifikt 

efter textavsnitt som handlar om synen på patienten, delaktighet och möten/ 

bemötande. 

Läkare 

Läkarnas etiska yrkesregler har rötter ända tillbaka till Hippokrates.80 I modern 

tid så var det efterkrigstidens Nürnbergrättegångar som medförde ett behov av att 

aktualisera läkarnas etik, vilket föranledde tillskapandet av World Medical 

Association (WMA) 1947, som avsåg att samla alla läkare i världen kring vissa 

gemensamma etiska riktlinjer. Sjuksköterskorna hade en internationell 

sjuksköterskeed81 redan 1893, men i övrigt är det först under 1980-talet som 

etiska regler och riktlinjer börjar nedtecknas för andra yrkesgrupper (Fröberg & 

Gulbrandsen Sari-Sarraf 2005). 

I Sveriges läkarförbunds (SLF) etiska regler som reviderats senast år 2002 kan 

man återfinna tydliga kopplingar till den Hippokratiska eden. I reglerna hänvisar 

man till de ”etiska krav som läkarna sedan årtusenden erkänt vara normgivande” 

                                            
80 Hippokrates brukar i medicinhistoriska sammanhang ofta rubriceras som ”läkekonstens fader” 

(se ex. Månsson 1994). Han verkade på ön Kos i Grekland ca 460 f.Kr. – ca 370 f.Kr. Ett 

sjuttiotal skrifter som samlades av Galenos under namnet ”Corpus Hippocraticum” har tillskrivits 

Hippokrates personligen, men senare tiders forskning har ifrågasatt detta. De hippokratiska 

skrifterna anses markera inledningen till den vetenskapliga medicinen. Skrifterna behandlar en 

mängd skilda områden, främst sjukdomslära, diagnostik och behandling. Dessutom finns skrifter 

som handlar om läkarens sätt att uppträda (”Stil och hållning”). Mest berömd i medicinetiska 

sammanhang är den s.k. Eden som förestavar en etik där den främsta plikten är att verka för 

patientens bästa och att inte vålla skada (Sundström 2001). 
81 Florence Nightingales sjuksköterskeed tillkom 1893 men utformades inte av Nightingale själv 

utan av The Farrand Training School Committee of Harper Hospital, Detroit, och tillägnades 

Florence Nightingale (1820-1910) för de höga ideal som präglade hennes arbete som 

sjuksköterska. 
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(Läkarförbundets etiska regler 2002). När det gäller synen på läkarens roll så 

säger den första punkten: 

 
Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet 

och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människo-

kärlekens och hederns bud (Läkarförbundets etiska regler 2002, p. 1). 

 

Uttrycket ”patientens hälsa som det främsta målet” eller som det ibland 

formuleras: ”patientens bästa” betecknas ofta som läkarens främsta ledstjärna 

redan i Hippokrates skrifter (Sundström 2001, s. 39). Detta mål betecknas ofta 

som paternalism, det vill säga att läkaren ska värna om sin patient som en far för 

sitt barn. Principen bygger på att läkaren på grund av sina kunskaper vet vad som 

är bäst för patienten. Denna ses därmed som en i huvudsak passiv mottagare av 

läkarens åtgärder (Sundström 1996, s. 36). 

I läkarreglerna beskrivs hur patienten ska behandlas: 

 
Läkaren skall behandla patienten med empati, omsorg och respekt och 

får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att 

bestämma över sig själv. 

Läkaren skall respektera patientens rätt till information om sitt 

hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i 

behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna 

upplysningar som patienten inte önskar (Läkarförbundets etiska regler 

2002, p. 4 och 5). 

 

Här betonas patientens rätt att ”bestämma över sig själv” och vikten av att 

patienten får information om både sitt hälsotillstånd och de olika vägar för 

behandling som kan tänkas vara aktuella. Uttrycket ”informerat samtycke” som 

används i denna regel är vanligt förekommande i sjukvården, inte minst i 

forskningsetiska sammanhang,82 och syftar på patientens rätt att samtycka till en 

föreslagen åtgärd eller ej på basen av en fullödig information om vad saken gäller. 

I Läkarförbundets etiska regler (2002) talas det vidare om att läkaren har en 

yrkesauktoritet, men att denna inte skall användas på ett sätt som inkräktar på 

patientens rätt till självbestämmande. Denna regel beskriver ett möte där 

respekten för patientens autonomi skall finnas, men också att yrkesauktoriteten i 

                                            
82 Ett exempel är Helsingforsdeklarationen (1964/2004). 
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sig kan innebära ett övertag, som läkaren bör vara medveten om och hantera med 

varsamhet. Läkaren kan, som jag tolkar regeln, sägas ha ansvaret för att skapa en 

situation där patientens självbestämmande respekteras. 

 

World Medical Association (WMA), i vilket Sveriges läkarförbund är medlem, 

grundades 1947 som ett direkt svar på vad som hände med läkaretiken under 

andra världskriget. ”The organization was created to ensure the independence of 

physicians, and to work for the highest possible standards of ethical behaviour 

and care by physicians, at all times” (World Medical Association). Redan året 

efter organisationens grundande (1948) tillkom den s.k. Genévedeklarationen 

som i allt väsentligt kvarstår i oförändrat skick även i den senaste varianten som 

antogs i oktober 2006. Synen på patienten, eller kanske snarare på läkarens 

uppdrag, kan sammanfattas i sentensen: ”The health of my patient will be my 

first consideration” (Genévedeklarationen 1948/2006), som jag tolkar som en 

formulering grundad i den hippokratiska etiken. 

I WMA:s mer omfattade International Code of Medical Ethics,83 utvecklas 

grundsynen på läkarens uppdrag på följande sätt: 

 
A physician shall respect a competent patient’s right to accept or refuse 

treatment. 

… 

A physician shall be dedicated to providing competent medical service 

in full professional and moral independence, with compassion and 

respect for human dignity. 

… 

A physician shall respect the rights and preferences of patients … 

… 

A physician shall act in the patient’s best interest when providing 

medical care (International Code of Medical Ethics 1949/2006). 

  

Dessa båda deklarationer har läkaren som utgångspunkt och uttrycker en 

grundsyn på patienten som i allt väsentligt härstammar från Hippokrates 

(Sundström 1996, Tranøy 1991/1993). Centrala inslag i denna etiska grundsyn är 

läkarens plikt att alltid utgå från patientens bästa i sitt handlande. Läkarens 

                                            
83 Ursprungligen antagen av WMA i London 1949, senast reviderad i oktober 2006. Den finns 

ännu inte översatt till svenska. 



 192 

handlande ska bygga på respekt för och medkänsla med patienten. I senare 

omarbetningar har emellertid också respekten för patientens autonomi och 

självbestämmande tillkommit som en viktig princip. 

Huruvida dessa två huvudaspekter är fullt förenliga eller ej förefaller ha varit 

under diskussion i WMA. Detta kan ses bland annat i den s.k. Lissabon-

deklarationen, som utkom 1981 och som handlar om patientens rättigheter. Vid 

denna tidpunkt var just frågan om rättigheter i sjukvården en betydande fråga, 

som innebar en kraftig förskjutning av fokus från läkaren till patienten. 

Lösningen inom WMA var att behålla den hippokratiskt inspirerade koden men 

att dessutom tillskapa en deklaration som utgår från patienten och dennas 

rättigheter. Detta dubbla förfarande kommenteras inledningsvis i Lissabon-

deklarationen (1981/2005) på följande sätt: 

 
While a physician should always act according to his/her conscience, 

and always in the best interests of the patient, equal effort must be 

made to guarantee patient autonomy and justice. (Lissabondeklara-

tionen 1981/2005, inledning). 

 

I denna deklaration presenteras WMA:s syn på patientens rättigheter i en rad 

avseenden, såsom valfrihet, rätt till självbestämmande, information, sekretess 

m.m. Trots en ganska lång deklaration finns det emellertid få punkter som 

handlar om mötet med patienten. 

I Lissabondeklarationen står patienten i fokus på ett alldeles särskilt sätt och 

betoningen av patientens rätt till självbestämmande poängteras tydligt. När det 

gäller patientens roll sägs att: 

 
If a patient is a minor or otherwise legally incompetent, the consent of 

a legally entitled representative is required in some jurisdictions. 

Nevertheless the patient must be involved in the decision-making to the 

fullest extent allowed by his/her capacity. 

If the legally incompetent patient can make rational decisions, his/her 

decisions must be respected, and he/she has the right to forbid the 

disclosure of information to his/her legally entitled representative. 

(Lissabondeklarationen 1981/2005, p. III a, b ). 
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Jag tolkar innebörden av dessa dokument som att patienten ska ha full respekt 

för sitt självbestämmande och ha full rätt att vägra samtycke till föreslagen vård, 

om patienten är vuxen och vad som benämns som ”tillräknelig”. 

 

Efter att ha analyserat riktlinjer som rör all sjukvård ska jag övergå till riktlinjer 

som specifikt berör den psykiatriska vården. Det finns inga speciella dokument 

för svenska förhållanden men däremot flera relevanta dokument från World 

Psychiatric Association (WPA) som är den internationella sammanslutningen av 

psykiater. År 1977 tillkom den s.k. Hawaiideklarationen som hade sitt ursprung i 

avslöjanden som hade gjorts inom den sovjetiska psykiatrin där psykiatriska 

diagnoser använts för att diagnostisera människor med politiska åsikter, som inte 

accepterades av regimen och som i vissa fall ledde till tvångsvård. Deklarationen 

framtogs med syfte att förebygga missbruk av psykiatriska begrepp och 

kunskaper (Ottosson 2005) och eftersom det psykiatriska handlandet huvud-

sakligen grundar sig på den enskilde psykiaterns moraliska omdöme ansågs det 

nödvändigt med gemensamma riktlinjer för vad som skall känneteckna relationen 

psykiater-patient. 

I deklarationen betonas att den terapeutiska relationen ”grundar sig på en 

ömsesidig överenskommelse. När den är som bäst, förutsätter den förtroende, 

sekretess, samarbete och ömsesidigt ansvar” (Hawaiideklarationen 1977/1883, p. 

3). 

Motsvarande betoning av det ömsesidiga i relationen mellan läkare och patient 

finns att läsa också i en deklaration från World Medical Association som specifikt 

handlar om etiska frågor rörande patienter med psykisk sjukdom, den s.k. 

Balideklarationen, som antogs 1995. I denna deklaration beskrivs relationen 

mellan psykiatern och patienten också som ömsesidig: ”The psychiatrist aspires 

for a therapeutic relationship founded on mutual trust. … Every psychiatrist 

should offer to the patient the best available therapy to his/her knowledge, and 

should treat him/her with the solicitude and respect due to the dignity of all 

human beings” (Balideklarationen 1995/2006, p. 2, p. 4). 

Även i Madriddeklarationen, som antogs av World Psychiatric Association 

1996 som en fortsättning på den tidigare Hawaiideklarationen, beskrivs patient-

läkarrelationen i termer av ömsesidighet, men med en något annorlunda 

formulering; ”Patient-läkarrelationen måste grundas på ömsesidig tillit och 

respekt så att patienten ges möjlighet att fatta frivilliga och informerade beslut” 

(Madriddeklarationen 1996/2002, p. 3). I såväl Balideklarationen som Madrid-
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deklarationen får ordet tillit en central plats i terminologin snarare än ord som 

självbestämmande och respekt för autonomi. 

 

Sammanfattningsvis tycker jag mig se tre linjer i läkarorganisationernas etik som 

delvis avspeglar en förskjutning över tid, men som också tycks finnas parallellt. 

De ursprungliga tankarna från Hippokrates finns fortfarande till stor del kvar där 

läkaren och dennas handlande utgör utgångspunkten för formuleringarna. 

Centralt i denna linje är uttrycket patientens bästa som läkarens främsta mål för 

sitt arbete. Vad som är patientens bästa ses då huvudsakligen som en fråga som 

läkaren i kraft av sitt expertkunnande kan avgöra. Den andra linjen tar sin 

utgångspunkt i patienten och dennas rättigheter. Här betonas patientens 

autonomi och självbestämmande som centrala värden, vilka läkaren har att 

respektera och utgå ifrån i sitt arbete. I denna linje betonas informationens 

betydelse som grund för patientens samtyckesbeslut. Den tredje linjen, som jag 

enbart funnit i dokument rörande psykiatrin, tar sin utgångspunkt i det 

medicinska mötets ömsesidighet, där uttryck som samarbete, ansvar och 

ömsesidig tillit är centrala. 

Jag finner att de dokument som rör sjukvården generellt pendlar mellan en 

hippokratisk syn på läkaren som expert som har att hela tiden arbeta med 

patientens bästa för ögonen och en sentida betoning av patientens rättigheter och 

respekt för dennas autonomi och självbestämmande. 

I de dokument som rör den psykiatriska vården har jag dessutom funnit 

formuleringar och uttryck som berör relationen mellan patient och läkare 

(psykiater). Här framträder en syn på mötet med patienten som betonar ett 

gemensamt ansvarstagande i situationen och där tillit som uttryck för en 

mellanmänsklig kvalitet ses som en förutsättning för mötet. Dessa formuleringar 

tolkar jag som mera fokuserade på en relation mellan patient och läkare som 

bygger på ett gemensamt ansvar för situationen och ett faktiskt samarbete. 

Sjuksköterskor 

Sjuksköterskornas etiska riktlinjer tar i likhet med Svenska läkarförbundets etiska 

regler sin utgångspunkt i yrkesutövaren, i detta fall sjuksköterskan. International 

Council of Nurses (ICN) antog den första etiska koden för sjuksköterskor 1953 

och den nu gällande koden reviderades 2005 (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

1953/2007). Riktlinjerna innehåller fyra grundläggande ansvarsområden: att 
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främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att minska lidande. 

Sjuksköterskan beskrivs genomgående som en handlande person och språkbruket 

är konsekvent deskriptivt: 

 
Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och allmänheten. 

Sjuksköterskan samordnar sitt arbete med närstående yrkesgrupper.  

… 

Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård. 

 

I vårdarbetet verkar sjuksköterskan för en miljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, 

familj och samhälle respekteras.  

 

Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda individen får tillräcklig 

information för att kunna ge samtycke för vård och behandling. (ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor 1953/2007, s. 3-4). 

 

När det gäller förhållandet mellan sjuksköterskan och den enskilda individen 

finns det inte mycket i riktlinjerna som beskriver mötet med patienten. Det talas 

däremot om att ge patienten information för att denna ska kunna samtycka till 

föreskriven behandling. Det som handlar om den etiska dimensionen av mötet i 

vården finns formulerat på följande sätt under rubriken Tillämpning av ICN:s 

etiska kod: 

 

• … Tänk på hur du kan tillämpa det etiska förhållningssättet i ditt eget 

arbetsområde inom vård: omvårdnad, undervisning, forskning eller 

ledning. 

• Diskutera koden med medarbetare och andra. 

• Arbeta i grupper för att förklara hur etiskt beslutsfattande går till. 

Arbeta för att nå enighet om riktlinjer för etiskt förhållningssätt. 

(ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (1953/2007, s. 6). 

 

Sjuksköterskornas etiska riktlinjer är svåra att tolka. Riktlinjerna är fokuserade 

på sjuksköterskan och vad denna bör tänka på i sin yrkesutövning. Det enda som 

direkt rör synen på patienten betonar respekten för denna, särskilt med avseende 

på ”värderingar, sedvänjor och religiös övertygelse”. Jag finner inga formu-
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leringar som handlar om mötet med patienten och heller inget som handlar om 

patientens delaktighet i vårdens innehåll och utformning. 

Psykologer 

Sedan mitten av 1980-talet har psykologerna i Norden gemensamma 

”Yrkesetiska principer”, senast reviderade 1998. Dessa baseras på den europeiska 

psykologföreningens s.k. ”Meta-Code of Ethics” från 1995. I för-ordet påpekas 

följande: 

 
Yrkesetiska principer utgör preciseringar av den allmänna etik som 

gäller för alla individer i vårt samhälle. Då psykologer i sitt arbete 

försätts i särskilda och ibland etiskt svårbedömda situationer ger den 

allmänna etiken inte tillräcklig vägledning för handlandet. Psykologer 

arbetar ofta i spänningsfältet mellan beroende och autonomi; mellan 

djupgående påverkan inom den enskilda människans integritet och 

gränser med samtidigt tillvaratagande av och respekt för klientens 

autonomi. Psykologer har därför gemensamt formulerat yrkesetiska 

principer i avsikt att ge vägledning och stöd för etisk reflektion 

(Yrkesetiska principer för psykologer i Norden 1998, s. 3). 

 

Huvudprinciperna i psykologernas yrkesetik är: 

• respekt för individens rättigheter och värdighet 

• yrkesmässig kompetens 

• ansvar 

• yrkesmässig integritet 

 

Den första punkten som handlar om respekt för individen fokuserar på 

psykologens relation till klienten. Under denna punkt poängteras att ”psykologen 

respekterar och främjar utvecklingen av varje människas grundläggande 

rättigheter, värdighet och värde” (Yrkesetiska principer för psykologer i Norden 

1998, s. 6). Psykologen skall inte utifrån sitt kunnande kränka, utnyttja eller 

förtrycka individen. Vidare betonas patientens informerade samtycke. 

 

Psykologen värnar om klientens autonomi och självbestämmande … I 

arbetet med barn, personer under lagstadgat tvång eller i trängande 

akuta situationer kan avsteg från frivillighetsprincipen göras med 

beaktande av gällande lagstiftning, men också här eftersträvas en 
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samarbetsrelation (Yrkesetiska principer för psykologer i Norden 

1998, s. 7). 

 

Också i psykologernas etiska principer markeras patientens rätt till själv-

bestämmande som den primära utgångspunkten för relationen till klienten. 

Samtidigt finns det i riktlinjerna en problematisering av psykologens arbete när 

det gäller arbetet i ”spänningsfältet mellan beroende och autonomi” som jag 

tolkar som en markering av relationens betydelse i arbetet. Av särskilt intresse är 

den särskilda kommentaren om tvångsvårdade patienter där psykologerna 

poängterar vikten av att även i denna situation eftersträva en samarbetsrelation 

med klienten. 

Socialarbetare 

I Akademikerförbundet SSR:s yrkesetiska riktlinjer, senast reviderade 2006, anges 

”hur de professionellt verksamma inom socialt arbete bör uppfatta sitt etiska 

ansvar. Riktlinjerna avser också att bidra till den fortsatta etiska reflexionen” 

(Etik i socialt arbete 2006, s. 20). Genomgående används yrkes-beteckningen 

socialarbetare för att markera att det också finns personer med annan 

yrkesutbildning än socionomer. 

I dokumentet påtalas vikten av etikens personliga förankring: 

 
En genuin etisk hållning förutsätter en grundläggande värde- och 

kärlekserfarenhet. I den meningen är kärleken ett centralt tema inom 

etiken. Utan värde- och kärlekserfarenhet saknar moralen en djupare 

personlig förankring. Etik enbart under teman som rationell egoism, 

lydnad, grupptryck eller egen samvetsvård är inte tillräcklig, eftersom 

den inte berörts av kärlek och på allvar har upptäckt den andra 

människan och det egna livets giltighet (Etik i socialt arbete 2006, s. 

19). 

 

I riktlinjerna betonas vikten av olika personegenskaper hos socialarbetaren som 

inte främst har en etisk karaktär, men som kan ha en etisk dimension. Här räknas 

följande egenskaper upp: saklighet och tydlighet, kreativitet, social kompetens, 

samförståndsvilja och samarbetsförmåga, självständighet och humor. Vidare 

påtalas vikten av att socialarbetaren utvecklar och bevarar en etisk integritet. 
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Under rubriken ”klienten/medborgaren” beskrivs några grundläggande etiska 

riktlinjer när det gäller synen på klienten och det yrkesmässiga förhållandet till 

denne. Här poängteras vikten av att ha ”en jämlik hållning till andra 

medborgare” (Etik i socialt arbete 2006, s. 21), vilket jag tolkar som att man vill 

poängtera att socialarbetaren först och främst är en medborgare som i sitt yrke 

möter andra medborgare utifrån en jämlik hållning. I den inledande texten till 

den etiska koden poängteras den ofrånkomliga asymmetrin i mötet mellan 

socialarbetare och klienter. Denna asymmetri innebär att parterna inte möts på 

lika villkor, ”men i sådana asymmetriska relationer är ett jämlikt bemötande en 

nödvändighet. Det innebär att socialarbetaren bemöter och behandlar klienten-

medborgaren som en likvärdig person” (Etik i socialt arbete 2006, s. 14). 

I likhet med flertalet andra yrkesetiska dokument betonar också social-

arbetarna vikten av respekt för klienten: 

 

Socialarbetaren ska respektera klientens personliga integritet och värna 

den enskildes självbestämmande i den mån det inte inskränker samma 

rätt för andra eller innebär att klienten påtagligt skadar sitt eget liv. 

Insatserna ska så långs som möjligt bygga på delaktighet och 

samförstånd (Etik i socialt arbete 2006, s. 21). 

 

Här betonas vikten av att insatserna från socialarbetaren innefattar delaktighet 

och samförstånd. I den inledande texten kopplas delaktighet samman med 

demokrati. Där uttrycks att en demokratisk ansats i socialarbetarens arbete 

innebär ”olika former av öppenhet, dialog, inflytande och delaktighet för berörda 

klienter och andra intressenter” (Etik i socialt arbete 2006, s. 14).  

Även i de internationella etiska riktlinjerna för socialarbetare (Ethics in Social 

Work, Statement of Principles 2004) betonas socialarbetarens ansvar när det 

gäller social rättvisa, mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet. Däremot 

finns det i dessa riktlinjer inga formuleringar som mer specifikt berör relationen 

mellan socialarbetare och klient. 

Tre huvudlinjer i  synen på mötet med patienten  

Denna genomgång av de yrkesetiska riktlinjerna hos läkare, sjuksköterskor, 

psykologer och socialarbetare har visat på en betydande variation när det gäller 

att beskriva mötet med patienten. Generellt kan konstateras att det endast är 

mötet med och relationen till vuxna patienter som beskrivs i texterna. I några 
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passager berörs frågan om barn, men då endast på så sätt att samtycke då ska 

inhämtas från föräldrarna. I övrigt nämns inte mötet med barn och ungdomar i 

dessa texter. 

Det jag sammanfattningsvis tycker mig ha funnit är att synen på mötet med 

och relationen till patienten beskrivs på flera olika sätt. I huvudsak tycker jag mig 

finna tre olika beskrivningssätt som skiljer sig åt framför allt med avseende på 

vem som står i fokus för resonemanget; patienten, vårdpersonalen eller båda. Den 

dominerande uppfattningen om patientens roll tycks vara en betoning av dennas 

rätt, framför allt rätten att samtycka eller ej till föreslagen behandling. För 

läkarna blev denna betoning tydlig i och med Lissabondeklarationen 1981, som 

fokuserade helt på patientens rättigheter.84 Även i övriga yrkesgruppers finns 

formuleringar kring patientens rätt till självbestämmande. Uttrycket ”informerat 

samtycke” är också centralt i denna grundsyn på patienten. Jag tolkar detta 

uttryck som att patienten har rätt till ingående information om sin medicinska 

situation och har därefter rätt att säga ja eller nej till föreslagen behandling. I 

denna grundsyn betonas ord som självbestämmande, autonomi och informerat 

samtycke. 

I några av dokumenten, exempelvis läkarnas ”International code of medical 

ethics” och sjuksköterskornas ”etiska riktlinjer” är utgångspunkten läkaren/ 

sjuksköterskan och hur denna bör tänka och handla i förhållande till patienten. 

Särskilt i läkarnas kod betonas att utgångspunkten för läkarens arbete är 

omsorgen om patientens bästa och att inget annat syfte får gå före denna 

förpliktelse. Även med detta synsätt betonas patientens rätt till information och 

samtycke. 

Det finns emellertid också vissa textpassager som särskilt berör mötet med 

patienten. I dessa texter betonas båda parters ansvarstagande och engagemang för 

mötet. Ord som ömsesidighet, tillit och samarbete uttrycker denna syn. Inte minst 

ordet ömsesidighet tolkar jag som centralt i denna syn på mötet med patienten. 

Här beaktas asymmetrin i mötet, men det betonas samtidigt att det rör sig om två 

parter med ett gemensamt ansvar för hur mötet utvecklar sig. 

Den ursprungliga hippokratiska etiken, som i långa stycken fortfarande finns 

som grund för dagens läkarregler, tolkar jag som uttryck för en relation mellan 

läkare och patient som bygger på läkaren som en kunnig expert som använder sin 

kunskap för att hjälpa patienten. Den bygger också på att läkaren i kraft av sin 

                                            
84 Detta sammanfaller i tiden med tillkomsten av Hälso- och sjukvårdslagen i Sverige (1982). 
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kunskap som regel vet vad som är bäst för patienten. Vad frågan gäller är hur 

läkaren ska kunna få patientens samtycke till att utföra det som medicinskt anses 

som det rätta handlandet. Jag vill betona att detta förhållningssätt, som brukar 

benämnas paternalism, har patientens bästa, och ingenting annat, som sitt 

huvudsyfte. Patientens delaktighet i sin vård blir emellertid inte utgångspunkten, 

eftersom det är läkaren som i kraft av sitt medicinska kunnande vet vad som är 

bäst för patienten. 

I den andra huvudlinjen så framstår den upplysta och välinformerade patienten 

som kan fatta övertänkta och kloka beslut rörande sin medicinska situation som 

idealet för det medicinska mötet. Här betonas personalens skyldigheter att 

informera patienten noga om sådant som kan ha betydelse för patientens beslut, 

inte minst rörande konsekvenserna av olika valalternativ. Detta kan naturligtvis 

tolkas som att patienten ska ges en betydande möjlighet till inflytande över sin 

situation och i det avseendet har det med delaktighet att göra. Jag uppfattar 

emellertid som om delaktighet i detta sammanhang huvudsakligen blir till en 

rättighetsfråga. 

Det finns, som jag tidigare framhållit, emellertid också exempel på formu-

leringar som uttrycker att det medicinska mötet formas av båda parter till-

sammans och där personalens förhållningssätt på grund av asymmetrin i mötet 

blir särskilt riktningsgivande för mötets innehåll och konsekvenser. Ett exempel 

är den etiska koden för socialarbetare som betonar vikten av att klienten, just på 

grund av den ofrånkomliga asymmetrin i relationen, bemöts som en likvärdig 

person. I texterna från World Psychiatric Association framkommer en dialogisk 

syn på mötet i den psykiatriska sjukvården. Här beskrivs mötet mellan psykiater 

och patient på ett annat sätt än i flertalet övriga dokument. Betoningen ligger här 

på att situationen är grundad på en ”ömsesidig överenskommelse”. En sådan 

relation förutsätter enligt en text ”förtroende, sekretess, samarbete och ömsesidigt 

ansvar” och enligt en annan text ”ömsesidig tillit och respekt”. Med en sådan 

fokusering på gemensamt ansvar tillsammans med den andre finns det, som jag 

ser det, en öppenhet inför olika konsekvenser av ett möte utan ett på förhand 

givet resultat. 

Bemötande ur  brukarorganisationernas perspektiv 

Vad menar då patient- och brukarorganisationerna vara viktigt i sjukvårdens 

möten? Det finns en stor mängd organisationer som tar tillvara patientens 
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ställning inom sjukvården. I detta sammanhang begränsar jag mig emellertid till 

organisationer med intressen inom psykiatrin. Jag har funnit en organisation som 

specifikt tar tillvara på barn och ungdomars ställning inom den psykiatriska 

vården (Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RUS), samt fjorton brukar-

organisationer som behandlar patient- och anhörigfrågor inom psykiatrin 

generellt. 

RUS bildades 1996 och är en intresseförening som främst arbetar 

kamratstödjande samt med intressepolitiska frågor. 

 
RUS kräver att vården ska vara individuellt anpassad. Att ha rätt till 

medbestämmande om vården och full insyn i behandlingsplanen ser vi 

som en självklarhet. Mediciner och terapier passar människor olika 

bra. Det måste tas hänsyn till. 

… 

Psykiatrin är alltför ofta oförmögen att bemöta de själsliga och 

existentiella problem som ligger till grund för många av våra problem. 

Den liknar istället mer myndigheter och institutioner som försöker 

utöva makt (Riksförbundet ungdom för social hälsa). 

 

Det finns ett ”brukarnätverk” i Sverige som består av fjorton olika patient- och 

anhörigorganisationer inom det psykiatriska fältet. Dessa har på uppdrag från 

Psykiatrisamordningen85 i en rapport (Så vill vi ha det 2006) formulerat hur de 

önskar att vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet ska vara utformade i 

framtiden. Jag har valt att fokusera på det i rapporten som handlar om möten i 

vården och på det som handlar om synen på delaktighet i den egna vården. 

Om mötet i vården säger man att vad som är ett bra och vad som är ett mindre 

bra bemötande inte låter sig definieras i några absoluta termer, men att många 

personer med psykiska funktionshinder anser att de inte får det bemötande från 

den psykiatriska personalen som de anser sig ha rätt att förvänta. Man säger 

vidare att ”Nästan alla med långvariga erfarenheter av psykiatrisk vård kan 

vittna om tillfällen när de känt sig djupt kränkta och berövade all personlig 

integritet” (Så vill vi ha det 2006, s. 71). Man upplever sig bemött positivt när 

man ses som en individ och medmänniska och inte som ett namn och ett nummer. 

                                            
85 Utredningen En Nationell Psykiatrisamordnare (S2003:09) fick till uppgift att skapa förut-

sättningar för att samordna resurser och att utveckla kvaliteten, bedöma psykiatrins resursbehov 

samt utveckla strategier för kvalitetsutveckling (SOU 2006:100). 
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Man uppfattar från brukarorganisationernas sida att det dåliga bemötandet kan 

förklaras av kunskapsbrist men även med organisatoriska aspekter såsom 

underbemanning, otydlig organisation och hårt pressad arbetssituation. Även om 

det dåliga bemötandet förklaras av organisationens brister så påtalas det i 

skrivelsen som ett uttalat krav att en attitydförändring från de vårdande och 

stödjande instanserna måste ske gentemot personer med psykiska funktions-

hinder. 

 
Patienter-brukare och anhöriga ska inte behöva vara rädda inför mötet 

med vården, och slippa känna sig nervärderade och osynliggjorda (Så 

vill vi ha det 2006, s. 71). 

 

Från brukarorganisationerna har man sammanfattat några grundregler för ett bra 

bemötande som alltid bör beaktas i mötet med patienten-brukaren: 

 
• den hjälpsökande måste betraktas som en individ med styrkor, 

talanger, intressen och begränsningar som alla andra, och inte som ett 

”fall” med vissa sjukdomssymtom 

• individen ska ha rätt att vara fullt delaktig i alla beslut angående den 

egna vården, stödet och behandlingen. Detta bör gälla hela vårdkedjan 

från planering till utförande av insatserna och utvärdering 

• vården, stödet och behandlingen måste respektera och bejaka 

patienten-brukarens rätt att så långt det är möjligt själv få besluta om 

och välja vägar för sin återhämtning. Detta bör gälla såväl vårdmiljö 

som typ av insatser för att uppnå de överenskomna målen 

• vården, stödet och behandlingen måste vara inriktad på att varje 

individ har en inneboende förmåga för återhämtning. Detta oavsett hur 

dominerande sjukdomen eller funktionshindret kan förefalla för 

tillfället 

• vården, stödet och behandlingen ska ha ansvar för att 

patienten/brukaren och deras anhöriga får information om sjukdomen-

funktionshindret och olika behandlingsalternativ (Så vill vi ha det 

2006, s. 72). 

 

Jag tolkar dessa texter som uttryck för att många patienter har dåliga 

erfarenheter av möten i psykiatrin. Här finns erfarenheter av att ha blivit sedd 

främst som en diagnos eller sjukdom snarare än som en unik person. Vidare 
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betonar patienterna vikten av full delaktighet i alla beslut som rör denna. Även 

om det inte nämns specifikt så uppfattar jag att man kräver delaktighet också i 

beslut om innehåll och utformning i tvångsvården. Min tolkning av denna text är 

att patienterna vill vara aktiva och ansvarstagande i vården med betoning på 

förmågor och resurser snarare än på problem och svagheter. 
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KAPITEL 8 

Innebörder av delaktighet under tvång 

I detta slutkapitel kommer jag att analysera och diskutera avhandlingens resultat i 

sin helhet och återknyta dem till mina teoretiska utgångspunkter. Kapitlet är 

uppbyggt på följande sätt. Först sammanfattar jag ungdomarnas erfarenheter av 

vården när det gäller delaktighet så som jag tolkat dem utifrån de texter som 

intervjuerna genererat. I nästa steg sammanfattar jag vad ungdomarna kan 

förvänta sig när det gäller delaktighet i vården utifrån vårdens ambitioner. 

Därefter ställer jag frågan hur de ambitioner som formulerats dels av lagstiftaren, 

dels av de olika yrkesprofessionerna, kommer till uttryck i möten i den konkreta 

vårdsituationen? Frågan om vad tvång som särskild omständighet för vården 

innebär för möjligheten till delaktighet kommer att diskuteras.  

Därefter kommer jag att diskutera vad en samlad analys av avhandlingens 

empiriska resultat ger vid handen när det gäller olika möjliga innebörder av 

delaktighet. Redan i början av avhandlingen har jag framhållit att jag ser 

delaktighet som ett fenomen som kommer till uttryck i möten mellan människor, 

i det här fallet mellan patienten och personalen. Frågan om vad mellanmänskliga 

möten kan betyda för erfarenheter av delaktighet kommer därför också att 

uppmärksammas i detta kapitel som avslutas med en diskussion om vad 

delaktighet kan vara i relation till förutsättningar för möten i vården. 

Vad berättar  ungdomarna om vården? 

Om jag ställer mig på lite avstånd till intervjuerna, det vill säga till dem som 

transkriberade texter, och analyserar dessa som en helhet; vilken är då den bild 

som framträder? Mitt material är förhållandevis litet men jag tycker mig ändå 

kunna se ett mönster i ungdomarnas erfarenheter som tyder på likartade 

upplevelser, samtidigt som det på vissa områden finns en viss variation i 

berättelserna. Jag kommer att diskutera den helhetstolkning som jag gör av 

ungdomarnas berättelser, men är också angelägen om att redogöra för de 

avvikelser från mönstret som finns i vissa berättelser. De ungdomar som jag har 

talat med är olika personer med olika erfarenheter. De är relativt få till antalet 

och det är inte möjligt att dra några långtgående generella slutsatser av detta 



 

 206 

material, men icke desto mindre ger det mönster som framträder en inblick i hur 

det kan vara för en ung människa i en vårdsituation under tvång i den barn- och 

ungdomspsykiatriska slutenvården. Jag kommer nu att sammanfatta min tolkning 

av ungdomarnas berättelser som utgångspunkt för den slutliga analysen. 

En återkommande erfarenhet som ungdomarna berättar om är en betydande 

oklarhet kring anledningen till att de överhuvudtaget vårdas inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Varför är jag här? är en undran som jag tolkar att ung-

domarna uttrycker på olika sätt. Bakom denna fråga finns det funderingar av 

olika slag. För en del ungdomar berör frågan främst hur det gick till i samband 

med intagningen, medan andra mera uttrycker undran inför att de inte förstår 

vad vården överhuvudtaget går ut på. 

Ett område handlar alltså om frågan om delaktighet inför beslutet om vård och 

möjligheten att påverka detta beslut under vårdtiden. Vem har bestämt att jag 

måste ha vård? är i detta sammanhang en fråga som jag tolkar finns, implicit eller 

explicit, i ungdomarnas berättelser. En del ungdomar berättar att de sökt vården 

frivilligt, men på grund av olika händelser i situationen så har vårdbeslutet ändå 

blivit tvångsvård. De ungdomar som detta inträffat för uttrycker stor undran 

inför det skedda. En del av de ungdomar som vårdas frivilligt upplever sig också 

tvingade till vård. I en del fall har de inte upplevt sig vara delaktiga i beslutet om 

vård och de har heller inte upplevt sig tillfrågade om sin inställning till frågan om 

vård överhuvudtaget, utan snarare ställts inför fullbordat faktum. Andra 

ungdomar berättar att det är föräldrar och/eller vårdpersonal som ansett att de 

behöver vårdas på sjukhus och att det inte funnits något förhandlingsutrymme 

kring denna fråga. Det är inte alltid de heller kan redogöra för vem som 

egentligen ligger bakom beslutet. Andra har bestämt, men det är inte alltid tydligt 

vem eller vilka detta är och inte heller på vilka grunder det bestämts. 

En närliggande fråga som ungdomarna uttrycker på olika sätt är Vad har jag 

för rättigheter? Denna fråga kommer ibland upp spontant i intervjuerna men 

oftare som svar på frågor från min sida om detta område. Ungdomarnas 

berättelser i denna undersökning talar för att de sällan har kunskap om sina 

rättigheter, vare sig de som vårdas med tvång eller de som vårdas frivilligt. 

Ungdomarnas erfarenheter av medverkan i utformningen av vårdens innehåll 

varierar starkt. Vissa ungdomar har positiva erfarenheter av att få vara med i 

planeringen av vårdens innehåll och utformning, men en vanligare erfarenhet är 

att de inte upplever sig som medräknade i detta avseende. Frågan om varför får 

jag inte vara med? kan sägas sammanfatta deras undran på detta område. Med 
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detta avser jag att de sällan berättar om någon medverkan i vad vården ska 

innehålla överhuvudtaget. Det är ovanligt att ungdomarna känner till om det 

finns en vårdplan eller som har varit delaktiga i upprättandet av en sådan. Jag 

tolkar det som att de ungdomar som berättar på detta sätt känner sig åsidosatta i 

vården och att de inte känner sig sedda och erkända som subjekt i vården med 

möjlighet att påverka planeringen av vårdens innehåll och utformning. 

Det finns emellertid ungdomar som ger en annan typ av berättelser. Dessa 

ungdomar överlåter ansvaret för vården helt till personalen och uttrycker inte 

någon förväntan på delaktighet. Deras berättelser kan tolkas på flera olika sätt. 

En möjlig tolkning är att ungdomarna uppfattar personalen som professionell och 

kompetent och därför med tillit överlämnar sig i deras händer. En annan möjlig 

tolkning är att dessa ungdomar vant sig vid att vara följsamma till vuxnas beslut 

och att detta skulle kunna sägas vara en form av underkastelse, där de helt enkelt 

inte finner det möjligt att uttrycka sin åsikt. En tredje möjlig tolkning är att 

ungdomarna uppfattar sig som så sjuka att de av den anledningen inte anser sig 

vara förmögna att delta i vården överhuvudtaget. 

En annan typ av berättelse har jag från ungdomar som aktivt avstått från att 

delta i vårdplanering eller samtal. Dessa ungdomar berättar att de avvisat olika 

förslag om delaktighet. Här finns exempel på ungdomar som på olika sätt avstått 

från att vara delaktiga i vården, exempelvis genom att säga nej till samtal eller 

inte vilja vara med i planeringen av vården. För dessa ungdomar är motstånd ett 

sätt att respondera i den aktuella situationen. 

När det slutligen gäller frågan om vad ungdomarna berättar om hur de 

uppfattar syftet med vården kan det sammanfattas med frågan Vad går det ut på? 

Ungdomarna ger i intervjuerna uttryck för starkt varierande erfarenheter när det 

gäller denna fråga. Här finns allt från ungdomar som beskriver vården som 

meningslös till ungdomar som beskriver den som betydelsefull och livräddande i 

sin livssituation. 

En viktig fråga med tanke på de stora skillnaderna visavi hur ungdomarna har 

upplevt vårdens betydelse är om den mening som ungdomarna ger uttryck för är 

resultatet av något som skapats i relation med personalen? Vad betyder relationen 

till personalen för möjligheten till förståelse av meningen med vården? För många 

ungdomar i min undersökning råder, som jag framfört tidigare, en stor osäkerhet 

omkring vårdens mål och syften. Dessa ungdomars berättelser präglas framför 

allt av en osäkerhet och undran inför vad vården går ut på och vad syftet med 

den är. Det är inte alltid så att de är direkt negativt inställda till vården, men de 
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är däremot oförstående inför vad den är tänkt som. I denna grupp finns det få 

eller inga direkta exempel på delaktighet i betydelsen att det har med 

meningsskapande att göra. 

De ungdomar som har positiva erfarenheter av vården och som beskriver den 

som meningsfull har en mer komplex beskrivning av sina erfarenheter. De kan 

vara kritiska till vården men har samtidigt varit med om positiva möten med 

enstaka personer i vården, som har bidragit till att skapa mening i det som sker. 

Vad kan ungdomarna förvänta sig? 

Efter att nu ha sammanfattat ungdomarnas berättelser om sina erfarenheter av 

delaktighet i vården vill jag övergå till frågan om vad ungdomarna kan förvänta 

sig i vården. Vilken ambition kan vården sägas ha när det gäller patientens 

delaktighet i vården och när det gäller möten med patienten? 

I det juridiska regelverk som gäller för hela hälso- och sjukvården har jag 

funnit ett antal punkter som reglerar synen på patientens medverkan i vården. 

Allmänt kan sägas att utvecklingen inom lagstiftningen har gått i riktning mot en 

allt större tonvikt på patienten som aktiv i vården. Ett flertal exempel från lagens 

förarbeten har anförts i avhandlingen för att styrka denna tes. 

Samråd är det ord som används i Hälso- och sjukvårdslagen som uttryck för 

patientens delaktighet i vården. I avsikt att försöka förstå vad som menas med 

samråd så har jag vänt mig till lagens förarbeten. Jag har då konstaterat att 

samråd enligt dessa förarbeten (Prop. 1981/82:97, s. 50) huvudsakligen ska 

uppfattas som att vården ska inhämta patientens samtycke till föreslagen 

behandling, det vill säga att patienten bestämmer själv om vård överhuvudtaget 

skall ges. Undantag från denna grundregel förutsätter att patienten uppfyller 

kriterierna för tvångsvård enligt LPT. Förutom kravet på samråd har jag inte 

funnit något i den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen som handlar om 

patientens delaktighet i vården. 

Den utveckling mot en syn på patienten som subjekt som har rätt att ta 

ställning till önskan om vård eller ej på ett tydligt sätt, ser jag som positiv genom 

att patienten i dag ses som ansvarstagande med en större delaktighet i sjukvården 

än vad som tidigare varit fallet. Min analys av hälso- och sjukvårdens regelverk 

har emellertid visat att synen på patienten i dessa dokument huvudsakligen 

betonar patientens autonomi och självbestämmande medan formuleringar som 

uttrycker en relationell syn på mötet mellan patient och personal i vården saknas. 
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I regelverket kring tvångsvården finns emellertid mer utförliga föreskrifter om 

patientens medverkan i vården. Så snart en person vårdas med tvång ska en 

vårdplan upprättas som grund för behandlingen. Denna ska ge en ”samlad bild 

av patientens medicinska, psykologiska och sociala problem och behov” (SOSFS 

2000:12 [M] 2 § första stycket). I arbetet med vårdplanen föreskrivs det särskilt 

att patientens ”delaktighet och inflytande” ska tillgodoses (SOSFS 2000:12 [M] 2 

§ tredje stycket). Det finns dock ingen närmare beskrivning av hur dessa ord ska 

förstås. 

Min tolkning av formuleringarna i regelverket är att det, särskilt i samband 

med tvångsvård, är viktigt att tillgodose patientens delaktighet i betydelsen 

medverkan i vårdens planering. Kraven på delaktighet är således mycket tydligare 

i tvångsvårdslagstiftningen än i den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 

Detta har jag tolkat som att tvångsvård anses vara ett så allvarligt ingripande i en 

människas liv att kraven på patientens delaktighet i tvångsvården därför ställs 

extra högt. Att bli medräknad i vården på ett sätt som ger patienten en möjlighet 

till delaktighet är därför något som lagen kräver, särskilt i en tvångsvårds-

situation. 

 

Att delaktighet kan ses som en rättighet framgår således av hälso- och 

sjukvårdens regelverk. För det första poängteras vikten av att respektera 

patientens rätt till självbestämmande, vanligen i betydelsen rätten att samtycka till 

föreslagen behandling eller ej. För det andra poängteras vikten av att patienten 

får tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd för att kunna fatta beslut 

utifrån så kallat informerat samtycke. Centrala ord i detta sammanhang är själv-

bestämmande, autonomi och informerat samtycke. Denna betoning av patientens 

rättigheter har kommit att bli allt tydligare i hälso- och sjukvårdens lagstiftning 

under senare tid. 

Ett annat uttryck för delaktighet som rättighet är barnkonventionen som 

tydligt uttalar att barn ”som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet” (Konventionen om barnets 

rättigheter 2006, artikel 12, s. 38). Denna rättighet grundas i tanken om barns 

fulla människovärde och betonar att barnet är en aktör med egna rättigheter. 

Detta aktörsperspektiv innefattar en syn på barnet som ett aktivt och kompetent 

rättssubjekt med eget utrymme och rätt att påverka sin egen situation (Bartley 

1998). Barnet ska alltså, enligt barnkonventionen, ha möjlighet att vara delaktig i 

alla frågor som är av betydelse för barnet. I denna delaktighet ingår rätten att bli 
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hörd och rätten att komma till tals i väsentliga frågor. Däri ingår också rätten att 

få uttrycka sin åsikt och kunna påverka sin situation. Redan på grundval av 

barnkonventionen kan de ungdomar som jag intervjuat sägas ha en betydande 

rätt till delaktighet. 

Sammanfattningsvis har jag funnit att hälso- och sjukvårdens regelverk är 

tämligen allmänt hållet när det gäller hur patientens delaktighet bör komma till 

uttryck i vården. Betoningen ligger på patientens rätt till självbestämmande och 

rätten att tacka nej till föreslagen behandling. Regelverket för den psykiatriska 

tvångsvården är däremot mer specifikt formulerat och vårdens ambitioner när det 

gäller patientens delaktighet och inflytande i tvångsvården är tydligare speci- 

fiscerade. Konkret innebär det att patienten ska ha rätt att delta i utformningen 

av den vårdplan som är lagstadgad i samband med tvångsvård. 

 

I samtliga yrkesorganisationers etiska riktlinjer som jag undersökt framhålls 

vikten av att vårdpersonalen respekterar patientens autonomi och själv-

bestämmande. I de yrkesetiska riktlinjerna framstår den upplysta och välin-

formerade patienten, som fattar väl genomtänkta beslut om sitt önskemål om 

sjukvård, som idealet i den moderna sjukvården. Det råder ingen tvekan om att 

samtliga etiska riktlinjer uttrycker en ambition att vilja ett gott bemötande av 

patienten. Detta till trots finns det ganska få passager som mer specifikt handlar 

om patientens delaktighet i vården i någon annan bemärkelse än informerat 

samtycke eller som handlar om samverkan i dialogisk mening mellan personal 

och patienter i vården. Som jag tidigare visat så förekommer begreppet 

informerat samtycke på flera ställen i riktlinjerna. Detta uppfattar jag syfta på 

patientens rätt att ta ställning till föreslagen vård och behandling, det vill säga 

samråd i lagstiftningens terminologi. I vissa riktlinjer, framför allt i 

socialarbetarnas etiska kod, uttrycks emellertid vikten av samarbete och 

samförstånd med patienten. 

I de riktlinjer som kommer från World Psychiatric Association samt i Balint-

deklarationen från World Medical Association, som berör etiska frågor rörande 

patienter med psykisk sjukdom, har jag funnit formuleringar som uttrycker en 

syn på mötet mellan patient och läkare där relationen står i fokus. Här betonas 

att denna relation grundar sig på en ”ömsesidig överenskommelse” som, när den 

är som bäst, förutsätter ”förtroende, sekretess, samarbete och ömsesidigt ansvar” 

(Hawaiideklarationen 1977/1983, p. 3). I en annan text står att relationen ”måste 

grundas på ömsesidig tillit” (Madriddeklarationen 1996/2002, p. 3). Det sätt på 
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vilket man uttrycker sig i dessa deklarationer skiljer sig från övriga riktlinjer som 

jag studerat, främst i det att de formulerar en syn på relationen patient-läkare där 

ömsesidigheten, både i termer av tillit och ansvar, betonas samt att man ser det 

medicinska mötet som en överenskommelse. Här beskrivs ett möte mellan patient 

och läkare där det gemensamma står i fokus och där mötet präglas av en ömse-

sidig tillit. 

Bortom tvång och fr ivi ll ighet 

Hur påverkar då tvånget som särskild omständighet ungdomarnas erfarenheter av 

delaktighet i vården? Det första som blivit uppenbart i ungdomarnas berättelser 

är att upplevelser av tvång kan beskrivas på många olika sätt. Det förekommer 

självfallet i samband med formell tvångsvård, men det kan upplevas också i 

frivilliga vårdsituationer. I likhet med de resultat som erhållits i den 

vuxenpsykiatriska tvångsvårdsforskningen (Lidz m.fl. 1995) så är upplevelsen av 

tvång inte specifikt knutet till vårdform. En del tvångsvårdade ungdomar 

upplever inte själva tvånget särskilt påtagligt, medan det finns frivilligt vårdade 

ungdomar som påtalar olika varianter av tvångserfarenheter i negativa ordalag. 

Den dikotomi som råder i juridiskt avseende mellan tvångsvård och frivillig vård 

äger således inte sin motsvarighet i ungdomarnas erfarenheter. 

För de som intagits med stöd av LPT står det vanligen klart att detta skett med 

tvång, men däremot vet de inte alltid om vården även fortsättningsvis skett med 

tvång. Vid tidpunkten för intervjun kan de därför sväva i tvivelsmål om huruvida 

de vårdas med tvång eller ej. De ungdomar som vårdas formellt på frivillig grund 

har däremot inte alltid upplevt situationen särskilt frivillig. Det förekommer att 

föräldrar eller vuxna inom sjukvård eller socialtjänst sett till att vården kommit 

till stånd, ofta på ett sådant sätt att ungdomarna upplever sig vara ställda inför 

fullbordat faktum. 

Några ungdomar berättar att de fått ”välja” mellan frivillig vård och tvångs-

vård. Denna situation berättar ungdomarna om som svårbegriplig. Att ”välja” 

frivillig vård när man vet att alternativet annars är tvångsvård förefaller ge 

ungdomarna en märklig bild av hur vården är konstruerad. I LPT uttalas tydligt 

att all tvångsvård skall syfta till att vården blir i stånd att frivilligt medverka till 

erforderlig vård. Det är därför möjligt att det funnits avsikter från vårdens sida 

att motivera till frivillig vård, men ungdomarna har i varje fall inte förstått om så 

varit fallet. Detsamma kan sägas om de erfarenheter som vissa ungdomar har av 
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att tvångsvård använts, enligt deras uppfattning, som straff för att de inte betett 

sig som förväntat. 

Det ankommer inte på mig att ta ställning till om tvångsvårdsbesluten skett på 

riktiga grunder eller ej, men flera ungdomar har i varje fall erfarenheter av att ha 

blivit tvångsvårdade trots att de önskat vård. Detta medför uppenbara svårig-

heter för ungdomarna att förstå systemet. Det förefaller dessvärre också som om 

ungdomarna inte kunnat diskutera sina funderingar omkring detta med 

personalen, vilket jag tolkar som ett tecken på bristande delaktighet. 

Möjligheten till att erfara delaktighet under tvång kan uppfattas som svår-

uppnåelig på grund av det paradoxala i situationen. Icke desto mindre finns det 

lagstadgade krav på att en tvångsvårdssituation på ett alldeles särskilt sätt ska 

innefatta tydliga möjligheter för patienten att vara delaktig i planeringen av 

vårdens innehåll och utformning. Hur ska detta kunna vara möjligt? 

De föreskrifter som reglerar tvångsvården ger tämligen detaljerade anvisningar 

om hur detta ska gå till. Som jag tidigare framhållit så är en vårdplan obligatorisk 

för varje patient som vårdas enligt LPT. Denna vårdplan ska upprättas 

omedelbart efter intagningen och ska därefter successivt uppdateras allt efter 

patientens förändringar i vårdbehov. Det påpekas särskilt att patienten (och 

anhöriga) ska beredas möjlighet att delta i utformningen av vårdplanen. 

Berättelserna från ungdomarna som vårdats enligt LPT talar för att det föreligger 

betydande brister på detta område. 

Detsamma kan sägas om kunskapen om de rättigheter som är förknippade 

med vård enligt LPT. Även där var ungdomarna tämligen okunniga om förut-

sättningarna för vården och vilka möjligheter till överklagande som finns. Att 

skapa möjligheter för delaktighet som rättighet kräver, som jag tolkar ung-

domarnas berättelser, framför allt tydlighet och ärlighet när det gäller 

information till ungdomarna. 

Detta förutsätter att ungdomarna blir medräknade som subjekt i vården och 

att deras åsikter blir efterfrågade i en dialog, även om de inte i situationen kan 

bestämma över själva vårdbeslutet. Delaktighet i denna bemärkelse förutsätter 

dialog som grund för en meningsskapande process som grund för en förståelse av 

situationen. 

Som jag tidigare framhållit så förutsätter delaktighet emellertid inte att 

parterna tycker lika. Tvärtom kan det vara berikande att det finns flera olika 

perspektiv i ett möte. Genom att låna varandras perspektiv i ett möte kan en ny 

obestämd gemensam erfarenhet skapas som grund för en meningsskapande 



 

 213 

process (von Wright 2000). Förutsättningen är då givetvis att det finns sådana 

mötespunkter och att personalen möter ungdomarna med ett relationellt 

förhållningssätt. 

Det förutsätter också att ungdomarna blir medräknade som subjekt i vården 

och att deras åsikter blir efterfrågade i en dialog, även om de inte i situationen 

kan bestämma över själva vårdbeslutet. Delaktighet i denna bemärkelse 

förutsätter en dialog som grund för en förståelse av situationen. 

I denna tolkning av delaktighet vill jag betona vikten av en relation till 

ungdomarna som subjekt, där deras synpunkter beaktas i en dialog som bygger 

på respekt. Detta betyder samtidigt ett avvisande av en ensidig betoning på 

patientens autonomi, inte minst på grund av det beroende som sjukdomen 

innefattar. Gadamer uttrycker det som att det i en beroendesituation som i 

sjukvården finns en viss distans, ett erkännande av det som är främmande. ”Med 

denna distans följer också läkarens och patientens uppgift att etablera ett 

gemensamt område där de förstår varandra – och det enda som kan åstadkomma 

detta är samtalet” (2003, s. 49). Det är genom samtal och dialog som en ny, 

gemensam kunskap kan skapas som grund för det vidare handlandet i 

situationen. I en sådan dialog i mötet mellan patientens upplevelse av sjukdomen 

och personalens professionella kunnande finns möjligheten för delaktighet, även 

under tvång. 

Olika innebörder av delaktighet 

När jag nu ställer ungdomarnas berättelser om erfarenheter i vården när det 

gäller delaktighet i relation till hur vårdens ambitioner när det gäller delaktighet 

är formulerade, så framträder en diskrepans. Ungdomarna berättar om brister när 

det gäller delaktighet i vården på flera olika sätt. Syftet med avhandlingen var att 

undersöka ungdomars erfarenheter av delaktighet under tvång. Analysen av 

ungdomarnas berättelser liksom av dokumenten visar att delaktighet kan ha flera 

olika möjliga innebörder i en vårdsituation som den jag undersöker. När jag 

analyserar materialet i sin helhet finner jag framför allt tre innebörder av 

delaktighet som jag vill benämna: 

 

• delaktighet som rättighet 

• delaktighet som medverkan 

• delaktighet som mening. 
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I samtliga tre innebörder har jag valt att formulera delaktighet som någonting för 

att tydliggöra att ett fenomen som delaktighet kan ha olika innebörder och att 

tolkningen av fenomenet måste ske i relation till ett visst sammanhang för att bli 

meningsfull. De tre innebörder av delaktighet som jag utvecklat är därför 

relaterade till den specifika vårdsituation som avhandlingen utgår ifrån. 

Delaktighet som rätt ighet 

Delaktighet som rättighet kan ses som en förutsättning för att patienten ska 

kunna utöva inflytande i vårdsituationen. I dokumentanalysen har delaktighet 

som rättighet framkommit såväl i det juridiska regelverket som i de yrkesetiska 

riktlinjerna. I den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen är bilden inte helt 

klar, men i föreskrifterna kring tvångsvårdens utförande är däremot kravnivån 

gentemot vården tydligt formulerad. Alla patienter som vårdas med tvång har en 

lagstadgad rätt till delaktighet oberoende av ålder. Här används också själva 

ordet delaktighet i föreskrifterna. Att delaktighet kan ses som rättighet är därför 

helt tydligt i tvångsvårdssammanhang. 

I intervjuerna med ungdomarna har delaktighet som rättighet framkommit 

framför allt på två sätt. För det första berättar ungdomar att de inte upplevt sig 

tillfrågade i processen inför vårdbeslutet. Endera rör det sig om ett tvångsvårds-

beslut eller också om ett de facto-beslut där ungdomarna inte känt sig tillfrågade 

utan snarare ställts inför fullbordat faktum. När det gäller tvångsvårdsbeslut så är 

ett av kriterierna för tvångsvård att patienten motsätter sig vården. Flera av 

ungdomarna berättar att de aldrig fick frågan medan andra sagt sig vilja ha vård 

frivilligt men där de ändå blev vårdade med tvång. För det andra är ungdomarnas 

kunskaper om sina legala rättigheter, särskilt i samband med tvångsvård, brist-

fälliga. De kan sällan berätta om att de informerats om sin rätt att överklaga 

vårdbeslutet, om sin rätt till stödperson eller sin rätt att delta i utformningen av 

vårdplanen. Om de fått denna information eller ej kan jag dock inte uttala mig 

om. 

Som jag tidigare nämnt, så ska delaktighet i denna innebörd inte förstås som 

att parterna behöver vara överens, vilket per definition inte är möjligt i samband 

med tvångsvårdsbeslut. Det betyder snarare att ungdomarna har rätt att få veta 

vad som sker och på vilka grunder samt vilka rättigheter de har när det gäller 

exempelvis stödperson och möjligheter till överklagande. 
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Att denna form av delaktighet är viktig har också framkommit i tidigare 

forskning om tvångsvård, såväl inom psykiatrin som inom socialtjänsten. 

Kaivosoja (1996) beskriver att bland ungdomarnas förslag till förbättringar av 

vården så lyfte de särskilt fram betydelsen av att personalen var ärlig och att det 

gick ärligt till när man fördes bort till vård. Liknande resultat har framkommit i 

studier av tvångsvård i vuxenpsykiatrin (se ex. Bennett m.fl. 1993). Där 

framkommer att patienter som tvångsvårdats önskat vara delaktiga i hela 

processen inför en tvångsintagning, först och främst genom att bli tillfrågade om 

de önskar vård eller ej. Alltför ofta ställdes inte den frågan överhuvudtaget. 

Vidare önskade de klarhet i motiven för inblandade personers handlande som 

grund för att förstå vad som hände. De ansåg också att det var viktigt att uppleva 

att de människor som beslutade om tvångsvård ändå ville dem väl och att det 

skedde med full respekt och utan att de blev förda bakom ljuset. Betydelsen av 

dessa aspekter på en tvångsintagning överensstämmer generellt med resultaten 

från de empiriska studierna i denna avhandling. 

Sammantaget är min bild att de ungdomar jag mött som regel haft en diffus 

uppfattning om varför de vårdas och de uppfattar inte att de tillfrågats om sin 

önskan om vård, vare sig de tvångsvårdade eller de som vårdas på frivillig grund. 

Flera ungdomar uttryckte också undran inför varför det gick till på det sätt som 

skedde. Min analys av dessa resultat är att en förutsättning för erfarenhet av 

delaktighet som rättighet är att ungdomar i vården ses som subjekt vars åsikter 

och önskningar tillmäts reell betydelse samt att ungdomarna också får adekvat 

information om sina rättigheter i sammanhanget. 

Delaktighet som medverkan 

Den andra innebörden av delaktighet som jag funnit i arbetet är delaktighet som 

medverkan. Medan den första innebörden fokuserade på patientens rättigheter 

när det gäller att få veta vad som sker och ha en möjlighet att delta i förloppet, så 

rymmer denna innebörd särskilt hur kommunikationen under pågående vård 

utformas och i vilken mån patienten erbjuds medverka i planeringen av vårdens 

innehåll och utformning. 

Som framgått av min analys så formulerar den allmänna hälso- och sjukvårds-

lagstiftningen inte något specifikt om patientens medverkan i vården annat än det 

som ryms inom begreppet informerat samtycke, med vilket ska förstås att 

patienten ska tillfrågas om denna önskar föreslagen vård eller ej. För att detta ska 
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vara möjligt formuleras krav på hur informationen till patienten ska gå till. I 

övrigt finns inga särskilda ambitioner formulerade kring patientens medverkan.  

Detsamma gäller i huvudsak också de yrkesetiska riktlinjerna. Här finns 

emellertid vissa undantag, exempelvis psykologernas och socialarbetarnas 

formuleringar omkring betydelsen av en samarbetsrelation med patienten, liksom 

World Psychiatric Associations formuleringar om mötet mellan patient och läkare 

i psykiatrin. Här poängteras att mötet i vården är en fråga om ömsesidig tillit och 

samarbete. 

När det gäller ungdomarnas erfarenheter av delaktighet som medverkan i 

vården finns det en viss spridning, men kritiken är generellt sett relativt 

omfattande. Många ungdomar upplever inte att de medverkat i vården på något 

betydande sätt. En del berättar att de haft möjlighet att påverka konkreta saker i 

vårdens vardag, men det är få som beskriver delaktighet i någon mer omfattande 

bemärkelse. 

Av intervjuerna med ungdomarna framkommer att förutsättningen för 

erfarenhet av delaktighet som medverkan är nära förbundet med några viktiga 

karakteristika i personalens förhållningssätt med ungdomarna. Jag tolkar 

ungdomarnas berättelser som att en viktig förutsättning för delaktighet i vården 

är att uppleva sig behandlad som ett subjekt som har både anledning och 

rättighet att medverka i beslut om sin egen vård. Detta förutsätter i sin tur att den 

unga känner sig sedd och erkänd. Jag har använt uttrycket sedd och erkänd i 

tolkningen av ungdomarnas berättelser eftersom jag fann att detta var ett tema 

som återkom ofta, om än i olika språkdräkt. Att känna sig sedd menar jag har 

med personalens förhållningssätt att göra. Om förhållningssättet är det som jag 

tidigare refererat till som punktuellt så tenderar personalen att huvudsakligen 

betrakta ungdomarna som ett objekt för vården och tonvikten läggs på tillkorta-

kommanden eller diagnoser. Med ett relationellt förhållningssätt skapas istället 

möjligheter till en samverkan med ungdomarna som går ett steg längre när det 

gäller att ta vara på de två perspektiv som jag tidigare beskrivit; patientens unika 

erfarenhet och de professionellas yrkeskunskap. 

Delaktighet som mening 

Den tredje innebörden av delaktighet som jag funnit i min analys är delaktighet 

som mening. Med mening avser jag i detta sammanhang patientens förståelse av 

sin sjukdom eller sitt problem och den betydelse sjukdomsupplevelsen har i 
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patientens liv (Svenaeus 2003b, s. 20). Det kan också uttryckas som patientens 

förståelse av det problem som föranlett den aktuella situationen och hur det som 

sker i vården kan upplevas betydelsefullt i förhållande till patientens livssituation. 

I det juridiska regelverket formuleras ingenting om delaktighet i denna 

innebörd. Inte heller i de yrkesetiska riktlinjerna har jag funnit formuleringar om 

delaktighet som mening. Det dokument som i någon mån berör denna fråga är 

riktlinjerna från World Psychiatric Association, som talar om mötet i psykiatrin 

som en ömsesidig överenskommelse. 

Ungdomarnas berättelser om delaktighet som mening varierar påtagligt. Här 

finns exempel på erfarenheter av vården som betydelsefull och till och med 

livräddande. Det stora flertalet ungdomar har emellertid inte sådana erfarenheter. 

Vanligare är att deras erfarenheter präglas av ovisshet och undran över vad som 

sker i deras liv och över meningen med den vård som de kan ha tvingats till. 

Förutsättningar för delaktighet i möten 

I min analys av resultaten från de empiriska studierna i avhandlingen har jag 

kommit fram till tre möjliga innebörder av delaktighet i en vårdsituation av det 

slag som jag undersöker. Avhandlingens syfte är emellertid också att relatera 

frågan om delaktighet till förutsättningar för möten i vården. Ett grundantagande 

i mitt arbete är att delaktighet är ett fenomen som kommer till uttryck i möten i 

vården. Vad betyder då frågan om olika innebörder av delaktighet för vårdens 

möten och vilka möten erfordras för att delaktighet ska kunna erfaras? 

När det gäller delaktighet som rättighet berättar ungdomarna om bristande 

kännedom om förutsättningarna för vården. Detta beror inte, som jag ser det, på 

brister i regelverket, men däremot kan det tala för brister i informationen till 

ungdomarna. Jag vill för tydlighetens skull åter påpeka att jag inte har någon 

kännedom om på vilket sätt de faktiskt informerats, men jag kan däremot 

konstatera att ungdomarna i varje fall inte tagit till sig information utan svävar 

ibland i tvivelsmål till och med om de vårdas med tvång eller inte. Att uppleva sig 

delaktig förutsätter därför att patienten på ett tydligt sätt ses som ett subjekt i 

vården, i synnerhet i samband med tvångsvård. Av barnkonventionen följer att 

detta gäller i lika hög grad för barn och ungdomar som för vuxna.  

Det finns också en annan förutsättning för delaktighet som rättighet som utgår 

från ungdomarnas erfarenheter. Det är betoningen av att personalen uppfattas 

som ärlig och tydlig och att ungdomarna får kunskap såväl om vad som sker i 
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vårdprocessen som de rättigheter som patienten enligt gällande regelverk har. Det 

betyder att inte bara hur informationen om lagstiftningen meddelas utan också 

hur mötet mellan patienten och vårdpersonalen formas är av stor vikt för frågan 

om delaktighet som rättighet. 

Delaktighet som medverkan kan innefatta många olika aspekter, men en viktig 

förutsättning för delaktighet i denna innebörd är att ungdomarna upplever sig 

medräknade i planeringen av vårdens innehåll. Att vara medräknad innefattar 

erfarenheter av att vara sedd och erkänd som ett subjekt i en kommunikativ 

dialog. En erfarenhet av medverkan i formell betydelse kan möjligen formas 

utifrån ett punktuellt förhållningssätt, men en medverkan som också innefattar 

upplevelsen av att vara sedd och erkänd förutsätter, enligt min uppfattning, att 

mötet från den vuxnes sida formas utifrån ett relationellt förhållningssätt. 

Delaktighet som mening kan ses som uttryck för en existentiell innebörd. Det 

är i denna innebörd som frågor om vårdens mål och syfte står i fokus, vilket i sin 

tur kan ha nära koppling till existentiella frågor kring ungdomarnas liv i stort. 

Det är av den anledningen som hur möten med vuxna gestaltar sig blir en särskilt 

viktig fråga när det gäller delaktighet som mening. 

Meningsfulla mellanmänskliga möten 

Vilka förutsättningar för möten i vården krävs då för att det ska vara möjligt för 

patienten att uppleva sig delaktig? Ett grundantagande för mig är att delaktighet 

är ett relationellt fenomen (Løvlie 1999) i betydelsen att det är något som uppstår 

i möten mellan människor. Delaktighet förutsätter relation och kan inte uppstå 

som resultat av en inre mental process (von Wright 2000). Ett annat sätt att 

formulera detta på är att delaktighet formas intersubjektivt vilket därigenom 

också kan ge viktiga erfarenheter som grund för utvecklingen av subjektiviteten i 

vidare betydelse. 

Givet detta grundantagande så blir det perspektiv med vilket vi möter den 

andre av avgörande betydelse för mötets konsekvenser. Detta kan också med 

Buber uttryckas som att beroende på om det är ett Du eller ett Det som uttalas så 

följer ett Jag som är olika beroende på om det ingår i grundordet Jag-Du eller i 

grundordet Jag-Det. Människan blir genom Duet till ett Jag (Buber 1923/2001, s. 

18). Det betyder att vår subjektivitet formas genom intersubjektiva erfarenheter 

som därigenom får betydelse också utanför den speciella situation i vilken 

erfarenheten gjorts. 
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Nu är det emellertid inte vilket möte som helst som kan ge upphov till 

erfarenheter av delaktighet. Som jag tidigare framhållit så menar jag att del-

aktighet i en betydelse som går utöver rättighetsinnebörden förutsätter att mötet 

sker utifrån ett relationellt förhållningssätt. Med detta menar jag ett möte som tar 

själva relationen som utgångspunkt där enskildheter hos den andre inte står i 

fokus utan att ambitionen är att skapa ett möte där en ny, på förhand obestämd, 

gemensam erfarenhet kan formas. Ett möte där delaktighet kommer till uttryck i 

alla de innebörder som jag här utvecklat, men där delaktighet som mening får en 

särskilt viktig betydelse. 

Vad krävs då för att erfara delaktighet som mening i en vårdsituation som den 

jag undersöker? Jag vill här återknyta till Bubers resonemang om det 

mellanmänskliga (Buber 1923/2001). Jag uppfattar att det finns ett samband 

mellan erfarenheter av mellanmänskliga möten i vården och delaktighet som 

mening. Tidigare forskning inom tvångsvårdsområdet har inte haft en teoretisk 

utgångspunkt av det slag som denna avhandling har, men icke desto mindre finns 

det empiriska resultat som pekar i denna riktning. Studier från såväl barn- och 

ungdomspsykiatrin (Kaivosoja 1996) som vuxenpsykiatrin (ex. Tan m.fl. 2003) 

pekar tydligt på att upplevelser av ärlighet från personalens sida är något som har 

stor betydelse för uppfattningen om vården. Vidare lyfts speciella människor fram 

som ofta har det kännetecknet att de går utöver sin professionella roll och förmår 

visa sig som människor med ett genuint intresse av patienten som människa; med 

andra ord ett mellanmänskligt möte mellan subjekt och subjekt. I ungdomarnas 

berättelser kunde dessa möten beskrivas som att vissa personer var ”som en vän” 

och att dessa personer var intresserade ”på riktigt” och behandlade dem ”som 

om jag var en vanlig människa”. Ungdomarna pekar således, både i denna och i 

tidigare studier, på betydelsen av ärlighet och sanning från de vuxna. De 

efterlyser också människor som visar sig ”på riktigt”, vilket jag tolkar som ett 

uttryck för äkthet och en önskan om en genuin relation. Dessa berättelser från 

ungdomarna, som tyvärr förekommer sällan i undersökningen, pekar mot Bubers 

(1954/2000) kännetecken för ett mellanmänskligt möte; sanning, oförställsamhet 

och frihet från sken. 

I några av ungdomarnas berättelser framkom att erfarenheter av ömsesidighet 

var av av stor betydelse. Detta kunde ta sig uttryck som att de upplevt att båda 

parter lärt känna varandra eller att det fanns ett genuint ömsesidigt intresse för 

varandra. En sådan ömsesidighet betyder inte att asymmetrin i mötet upphör. 

Snarare visar Buber (1923/2001, s. 169) hur det vore förödande i ett psykiatriskt 
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sammanhang om så skedde. En relation mellan en terapeut och patient är och 

förblir asymmetrisk. Detta hindrar emellertid inte att mötet kan ha det mellan-

mänskligas karaktär. Buber påminner oss om att ”bota lika väl som uppfostra 

kan bara den som lever i mötet och dock med distans” (Buber 1923/2001, s. 

170). 

Avslutande självreflektion 

Har jag då på ett rimligt sätt kunnat besvara mina forskningsfrågor? Med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt följer att de tolkningar jag gör inte är absoluta i 

någon mening och att de är förbundna med den förförståelse som jag hade med 

mig in i arbetet. Denna förförståelse och de grundantaganden som den innehåller 

har emellertid inte kvarstått oförändrade genom hela arbetet. Som jag redovisade 

i teorikapitlet så var jag inledningsvis huvudsakligen fokuserad på frågan om 

delaktighet i relation till mellanmänskliga möten och de erfarenheter av menings-

skapande som sådana möten kan möjliggöra. 

Jag har under arbetets gång i allt större utsträckning kommit att förstå att 

delaktighet kan vara mycket mer. Jag blev genom samtalen med ungdomarna klar 

över att de visste oerhört lite om den vårdsituation de befann sig i; hur den 

kommit till, vem som beslutat och vad den går ut på. Det ingick inte i min för-

förståelse att ungdomar i barn- och ungdomspsykiatrin hade så liten kännedom 

om såväl de legala förutsättningarna för vården som syfte och mål med vården. 

Av denna anledning blev delaktighet så småningom något vidare som kunde ha 

flera olika innebörder. 

Jag hade också föreställt mig att mina tolkningar skulle komma att bli mera 

långtgående. Det blev under arbetets gång emellertid allt viktigare för mig att av 

trovärdighetsskäl avhålla mig från tolkningar av varför ungdomarna berättade 

det de gjorde. Jag kom därför att finna det angeläget att redovisa berättelserna 

från intervjuerna så textnära som möjligt och därtill göra mina tolkningar så 

explicita som möjligt. 

Mitt hermeneutiska förhållningssätt har på ett avgörande sätt hjälpt mig att 

förhålla mig till två så olika källor som samtal med konkreta, levande människor 

och till juridiska och yrkesetiska texter. Det visade sig vara möjligt att använda 

samma förhållningssätt i båda fallen och därtill möjligt att lägga samman 

kunskaper från dessa båda empiriska delar till en sammanhängande analys. Jag är 

medveten om att det är ett stort avstånd mellan de ambitioner för vården som 
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uttrycks från lagstiftaren respektive från de olika professionella organisationerna 

och den konkreta vårdverkligheten. Detta gör att jag har försökt iaktta en viss 

försiktighet när kunskaper från dessa båda källor ställts i relation till varandra. 

Genom en distansering till båda materialen och genom att ”kisa” på håll tycker 

jag ändå att ett generellt mönster framträder som underlag för min analys av 

delaktighetens olika möjliga innebörder. 

Mötets etiska dimension 

Om delaktighet i djupare bemärkelse förutsätter erfarenheter av mellanmänskliga 

möten, så tydliggör det mötets etiska dimension. Det perspektiv med vilket 

personalen möter ungdomarna i vården menar jag är avgörande för om ett möte 

som kan upprätthålla undran och skapa öppenhet inför framtiden kommer att 

formas eller ej. Personalens etiska handlande blir på detta sätt viktigt för 

ungdomarnas erfarenheter av vården. 

Ett möte i vården kan, som jag tidigare nämnt, beskrivas som asymmetriskt i 

det avseendet att patienten befinner sig i ett beroendeförhållande till personalen. 

Detta faktum blir särskilt påfallande i en tvångsvårdssituation, men också i 

situationer av formellt frivillig vård har intervjuerna visat att en del ungdomar 

upplever sig vara i ett underläge genom vetskapen om att tvångsvård kan komma 

att användas om de inte ställer upp på den föreslagna vården. Detta kan beskrivas 

som att personalen innehar en dispositionell makt (Thorsén & Engström 2006) 

vilket medför ett stort ansvar att hantera. 

Detta ansvar ger en viktig etisk dimension av mötet. I mötet med den unga 

finns det ett etiskt normativt element omedelbart närvarande (Lévinas 

1979/1992). Det är den vuxnes etiska ansvar att ta vara på mötet med den unga 

och möta denna med ett relationellt förhållningssätt som en särskild annan, som 

ett subjekt i ett mellanmänskligt möte.  

Denna etiska dimension av mötet och det etiska krav (Løgstrup 1956/1992) 

som följer av detta kan inte regleras fullt ut i lagar och förordningar, inte heller i 

yrkesetiska dokument (Silfverberg 1996). Det är trots detta inte något vi kan välja 

bort, även om vi kan känna, som Løgstrup uttrycker det, stor avsky över att ha 

det minsta lilla av en annan människas liv i vår makt. Vi är inspärrade i en 

problematik som handlar om hur vi skall använda makten över den andre, till 

hans eller till vårt eget bästa.  
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Att förverkliga de potentiella innebörder av delaktighet som ett 

mellanmänskligt möte erbjuder ställer höga krav på personalens medvetenhet och 

ambitioner. Om de ungdomar som delgett mig sina erfarenheter kan bidra till att 

poängtera hur viktiga de vuxna som de möter i vården är, och vilken betydelse 

dessa kan ha i deras liv, så ser jag detta som det viktigaste resultatet av denna 

avhandling. 
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Summary 

Participation under coercion. On young people’s experiences in 

child and adolescent psychiatric inpatient care  

This is a dissertation in education that deals with young people who are patients 

in child and adolescent psychiatric inpatient care. The background is that I was 

given the opportunity of participating as an educationalist in a multi-disciplinary 

research project on ethical conflicts in cases of coercive psychiatric care for 

children and adolescents. My role in this project was to interview the young 

people about their experiences in care, which sometimes involves involuntary care 

against the individual’s will. The title of the dissertation has been chosen to reflect 

both the focus of the contents of the work (participation) and the specific 

circumstance (coercion) in which the interviews took place.  

Normally young people in psychiatric inpatient care for children and 

adolescents have voluntarily committed themselves but there are patients who are 

in care against their will. Every year a few hundred young people under the age of 

18 are committed to coercive care in accordance with the provisions of the 

Swedish Coercive Psychiatric Act. In these cases the individual has to be decided 

to suffer from a serious mental disturbance and also to be in immediate need of 

qualified psychiatric care around the clock. 

The aims of the dissertation and the issues dealt with 

The overall aim of the dissertation is to study the young people’s experiences of 

participation in coercive psychiatric inpatient care for children and adolescents 

and to discuss these in relationship to the conditions that prevail for encounters in 

this context. This is undertaken in the three sections of the dissertation. In the 

first I present a theoretical point of departure based partly on discussion of 

different approaches in these encounters, a punctual and a relational, and partly 

on Martin Buber’s ideas about the interhuman. The second is based on interviews 

with the young people about their experiences in care. The research issue here has 

been formulated as follows: What experiences do young people have of coercion, 

participation and encounters in child and adolescent psychiatric inpatient care? 

Thirdly I analyse the ambitions of the health care system in terms of patient 

participation in treatment and in encounters with patients, as expressed in the 
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legal regulations that apply to the health and medical services as well as in the 

guidelines on professional ethics for the staff. Here the research issue has been 

worded as follows: How can the ambitions of the health care system regarding 

participation and encounters with patients be understood on the basis of a) the 

legal regulations that apply to the health and medical services and b) guidelines 

on professional ethics. 

Coercion as a form of care and as an experience 

Coercion is used in this dissertation both to indicate a specific form of care and 

also to designate a wider phenomenon that can subjectively be perceived and 

experienced in different ways. In this way coercion indicates a specific 

circumstance in the young people’s experience of care but it was my intention not 

to define in advance what can be experienced as coercion, as one of my research 

issues was to study what experiences these young people had of coercion in this 

more extended meaning. 

The different possible senses of participation 

Participation is a word that is used in many different contexts and in various 

senses. In the opening chapter of the dissertation I provide a few examples taken 

from the regulations for the health and medical services, from directives for 

schools and from the area of disability. 

Today, the health and medical services are expected to offer patients a 

possibility to participate in their treatment and care, and this also applies to 

coercive care. Participation becomes an issue of special interest in a coercive care 

situation, where there is no possibility of participation in the decision on the 

admission to psychiatric care but where nevertheless there should be a possibility 

of participating in the planning and contents of the treatment. This is explicitly 

laid down in the legislation on coercive care. 

One important point of departure in this dissertation is that participation is a 

phenomenon that is closely linked to experiences of encounters between people, 

in this case between young people and medical staff. These encounters can be 

described from the patient’s perspective as well as from the carers’ perspective. To 

study these perspectives I have opted on the one hand to use the interviews with 

the young people to analyse their accounts of their experience of participation 

and encounters in care and also to study the normative contents of the guidelines 
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on professional ethics and the provisions in the legal regulations about 

participation and encounters during care.  

Participation and encounters 

Chapter 2 presents the theoretical premises of the dissertation. In this chapter I 

discuss what participation is or can be in the context I am studying. I start with 

reflections about encounters in care and for help in doing so I use the ideas of 

Hans Georg Gadamer (2003) about medical encounters. Gadamer emphasises 

that the subject of the care is not only a human being in biological terms but also 

an individual with a lived experience. Understanding and helping a person 

therefore also involves an encounter with the world of the individual in which the 

illness is experienced and where it is given meaning. With the support of Svenaeus 

(2003b) meaning is used in this dissertation in the sense of the patient’s 

understanding of her illness or problem and the significance of the experience of 

illness in the patient’s life. 

Language and communication between the patient and the doctor provide the 

possibility of understanding. With this kind of dialogic approach the encounter 

between the patient and the caring staff will be of decisive importance for the 

patient’s experience. This experience will depend on how the patient and the staff 

succeed in attaining a shared understanding at the intersection of the patient’s 

own lived experience and the professional expertise of the staff. Gadamer 

maintains that health care is also an interpretative practice that is linked to 

people’s lived experience. In psychiatric practice, encounters have special 

significance, both because dialogue is a form of treatment itself and is also the 

basis of all other treatment. 

If encounters are of decisive importance for patient’s experiences, this means 

that the approach of the staff in their encounters with young people is 

particularly important. The potential in encounters is emphasised, for instance, in 

the thinking linked to philosophical pragmatism. Here I have found arguments 

that deal primarily with the teacher-student relationship but which I claim can be 

applied in caring contexts as well. 

What is central to pragmatism is the question of the different potential 

outcomes of various courses of action. How an encounter is to develop is 

decisively determined by the perspective adopted by the teacher towards a 

student, or rather how the teacher and the student view each other and what is 

taking place in the room. If the point of departure for the encounter consists 
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mainly of features in the other of a punctual nature, there is a risk that the 

encounter will mainly evolve into a search for features, problems or what the 

other is or should have been. With a relational view, the concrete interhuman 

encounter is characterised instead by unrestricted possibilities of the creation of 

something new. 

The question of participation is also studied in the pragmatic tradition in 

educational research. With the support of von Wright (2000) I discuss 

participation as an intersubjective phenomenon that is linked to the possible 

creation of meaning on the basis of shared experience. Understood in this way, 

participation is not merely an issue of rights or democracy but also something 

that is linked to questions that concern the individual’s existential situation. In 

this understanding, participation is a consequence of an intersubjective 

experience. 

After having discussed the significance of encounters as the basis of experiences 

of participation, I go on to discuss what characterises an interhuman encounter in 

care: an encounter where individuals are viewed from a relational perspective and 

not merely as people with a specific diagnosis. Here I rely on Martin Buber’s 

(1923/2001) distinction between the social and the interhuman. Buber bases his 

ideas on two pairs of words that describe essential differences in the forms of 

human relationships: I-It and I-Thou. The former is a relationship between 

subject and object while the latter is one between subject and subject. Buber 

claims that these basic terms are not descriptive but accomplishing, in other 

words that we accomplish the world through the way in which we relate to each 

other as human beings. 

Buber states, however, that these two pairs of words deal with relationships 

that are not contradictory. An I-It relationship can, according to Buber, be both 

appropriate and defensible in many situations, but the individual will be 

diminished and cannot live fully as a human being if only this approach is 

adopted. With the support of Buber’s arguments, I claim that it is through 

interhuman encounters, between subject and subject, that participation in the 

sense of meaning can arise. 

Buber (1954/2000) describes three characteristics of an interhuman encounter 

or, as he also calls it, a genuine dialogue. These characteristics are truth, 

frankness and lack of pretence. It is when an encounter displays these 

characteristics that it can be described as an interhuman encounter. 
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On the basis of this discussion of participation in chapter 2 I have linked one 

possible sense of participation with the possibility of creating meaning, which in 

its turn presupposes that the interhuman encounter is characterised by a 

relational approach. This must not be taken to mean that the carers and the 

young people have to agree with each other. The fact that the care situations I am 

studying are based on involuntary commitment indeed militates against any such 

presupposition. It means that there does not have to be any consensus on the facts 

but that on the other hand there must be an encounter and a dialogue that 

provides the possibilities for the creation of meaning in the sense of 

understanding of what is happening and the reasons behind it. Participation 

understood like this then becomes something related to the experience of being 

seen and recognised as an individual. 

Way of working and method 

Chapter 3 contains a description of the way of working adopted for the rest of 

the dissertation. The dissertation contains two empirical studies, one comprising 

interviews with the young people, the other an analysis of the central documents 

that apply to the health and medical services in general and for coercive care in 

particular. These documents offer guidelines and regulations about care and can 

therefore be taken to represent the goals of the care system with regard to 

participation and encounters. 

The first study is based on qualitative interviews with young people in care, 

which are interpreted using a hermeneutic approach. Altogether twenty-one 

young people aged between 14 and 18 have been interviewed, seventeen girls and 

four boys. The young people came from five different psychiatric clinics for 

children and adolescents. Ten of the interviewees have been committed to 

involuntary care and eleven are being treated on a voluntary basis. The selection 

of the young people was made by the staff of the clinics and based on the 

assessment that their state of health enabled the interview to take place. The 

consent of both the young people and their parents was obtained. The young 

people had been admitted as emergency patients for reasons that I was not 

informed of. It was important to inform the young people that I was not part of 

the health and medical services and that I knew nothing about their background 

or illnesses. 

The interviews were prepared to the extent that on the basis of the aims of the 

dissertation I had identified four areas that I wanted the interview to deal with: 
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coercion, participation, meaning and encounters in care. In addition to this the 

interviews took the form of dialogues without predetermined questions. The 

choice of what to talk about was left to the interviewees, but my task was to 

observe vigilantly how far the conversation could go. 

In chapter 3 I account for my methodological considerations and above all 

how I view the importance of fore-understanding for the interpretation process. I 

base this on Gadamer’s (2003) philosophical view of the influence of history on 

the way we think and perceive the world. The fore-understanding that I take with 

me into the interviews influences both their content and the way in which I 

interpret the outcomes. In this chapter I discuss how it is possible to affirm the 

decisive importance of fore-understanding in the interview context and at the 

same time avoid allowing this fore-understanding to become prejudice that can 

distort interpretation. Some of the methods I adopt, with the support of Ödman 

(2007), in the dissertation include accounting for my fore-understanding as 

openly as possible as well as working on the basis of the principle of open 

questions, to which there are no predetermined answers and where as an 

interviewer I am prepared for unanticipated responses. In addition I present a 

detailed description of how the interpretation process has been undertaken from 

interview to transcript to interpretations. The dialectic of the interpretation 

process finds expression in the fluctuation between proximity and distance to the 

transcripts and also in the fluctuation between disclosure and attribution of 

meaning. This fluctuation is, however, an indivisible whole but it includes a 

continuous motion between the two aspects. 

For my study of health and medical service documents I have chosen the 

guidelines on professional ethics for the professional groups most frequently 

involved in the psychiatric care of children and adolescents: doctors, nurses, 

psychologists and social workers. The study included both Swedish and 

international guidelines on professional ethics. I have selected from these texts 

sections that deal in some way with participation and encounters with patients. 

The legal regulations that apply to the health and medical services that I have 

studied comprised the statutes that govern health care as a whole and coercive 

mental care in particular. To support my interpretation of the statutes I have also 

consulted the preparatory texts when appropriate. These documents have been 

analysed from the point of view of what they have to say about the status of the 

patient in care, participation or related expressions and about encounters in care. 
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Chapter 3 concludes with a discussion of the credibility of the dissertation on 

the basis of the methods adopted and their limitations as well as discussion of the 

measures I have taken to comply with the demands of research ethics during my 

study. 

Psychiatric care for children and adolescents 

In Chapter 4 I present the system of psychiatric care for children and adolescents, 

focusing on coercive care. Here I describe how this care is organised and how the 

profession describes the substance of its practice and the disciplinary field. In 

addition, there is a description of the legal framework that applies to psychiatric 

care for children and adolescents as a whole and to coercive care in particular. 

These descriptions are provided to enable the empirical studies to be seen in 

context. 

The terms that apply to coercive care and the regulations governing its 

provision are presented in detail with particular emphasis on the legal guarantees 

offered to patients. In this context I also account for children’s rights as laid 

down in the UN Convention on the Rights of the Child and the consequences 

their impact on legislation on the health and medical services. The rights of 

children in the health and medical services are discussed in general terms. 

Earlier research in this field 

Research about experiences of coercive care in various institutional environments 

is reviewed in chapter 5. This starts from studies of young people in coercive child 

and adolescent psychiatric care but also presents studies dealing with adults in 

coercive psychiatric care as well as studies dealing with young people treated on 

an involuntary basis in the social service institutions. 

I have not been able to find any Swedish study of young people in coercive 

mental care. The studies that it has been possible to identify in this field consist of 

a Finnish dissertation (Kaivosoja 1996), two Canadian/British studies (LeFrancois 

2006, LeFrancois 2007) and one British study (Tan et al. 2003) that deals with 

the treatment of young people with anorexia nervosa. 

The common factor in all these studies is that the young people’s experiences 

of the possibility of participation in their treatment are extremely limited. 

Frequently they were not aware of their rights or they did not feel that they were 
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listened to. Several of the young people stressed how important it was for the 

professional staff to be honest. 

There is considerably more research about coercive psychiatric care for adults. 

In this dissertation I account for studies that have used qualitative methodology 

and also surveys of studies based on quantitative methods. One consistent finding 

is the lack of agreement between the patients’ official legal status and their 

experiences of coercive treatment. One Swedish retrospective interview study 

(Svensson 1996) describes what patients considered characterising a good 

reception in the care system. Particular stress was laid on the ability of the staff to 

listen, to show interest and to make time for their patients. 

In one article (Katsakou & Priebe 2007) surveying qualitative studies of the 

experiences of adult patients of coercive psychiatric care what emerges from the 

interviews is a shared pattern of mainly negative experiences. Usually this is 

related to the restriction of the patients’ autonomy and their lack of participation 

in decisions concerning their treatment. In addition the patients often reported 

experiencing their treatment as pointless or inappropriate. There were, however, 

also positive experiences of feeling safe and secure while in care, even though 

these were less frequent. 

Studies from the social services area (e.g. Hermodsson & Hansson 2005) offer 

a similar picture in which young people also talk about their experience of lack of 

participation in their treatment. Often the young people felt that they were not 

seen and that they far too rarely were able to participate in planning the aims and 

the contents of the care provided. 

In summary, my review of the research reveals that the experiences of patients 

are fairly similar, irrespective of age or type of institution. The patients consider 

that they are rarely given the chance to take part in planning their own treatment. 

The young people’s experiences 

Chapter 6 contains an account of the interviews with the young people about 

their experiences of participation. The contents of these interviews have been 

divided into the four areas included in the interviews on the basis of content 

categorisation (coercion in treatment, participation in treatment, meaning in 

treatment and encounters in treatment). Within each area the material was 

organised into themes that emerged from my interpretations of the content of the 

accounts of the young people. By theme I mean a group of assertions that I 

interpret as having shared content. 
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I have ascribed to the first of these areas, coercion in treatment, assertions that 

in some way relate to the issue of coercion in the broad sense of the term. The 

statements of the young people make it clear that coercion can take many forms 

of expression. Physical coercion is a theme that includes descriptions of 

straightforward physical coercion, for instance in connection with the journey to 

the hospital or forced feeding. The theme monitored and mistrusted contains 

accounts which involve coercion in the form of supervision, sometimes to an 

extent experienced as encroachment of the individual’s integrity. Coercion as a 

threat or punishment deals with the way certain young people feel that they have 

been threatened with coercive treatment if they did not submit to voluntary care. 

Finally I have also come across young people with experiences related to their 

lack of awareness of the conditions on which they were in care, which are 

included under the theme of lack of clarity and confusion. The majority had little 

knowledge of what coercive care implied and what rights they had in this 

situation. Several were also unaware of whether or not their coercive care had 

come to an end and when interviewed were unclear whether they were 

involuntary or voluntary patients. 

In the area participation in treatment I have included statements from the 

young people about their participation in their treatment in the widest sense. The 

theme saying yes or no to treatment includes descriptions of the possibilities 

offered the young people to assent or object to proposed treatment. Here their 

descriptions differed greatly. Several young people had been seeking treatment for 

a long time but had met with no understanding. They felt that the care system 

had taken no serious heed of their desire for help. Some young people said, 

however, that even in the context of coercive care they had felt that there was 

some scope for discussion and that they had been able to influence procedures in 

connection with their admission. On the other hand, others felt that they had 

been given no chance whatsoever to express their opinions. The theme being 

included or disregarded in planning treatment contains accounts that vary widely. 

Some feel that they have not been able to influence anything, while others seem 

fairly satisfied with the possibilities they have in this respect. When it comes to 

participation in everyday care most responses include experiences of lack of 

opportunity to participate. For instance, only a few young people know about 

any treatment plan. This also applies to those in coercive care, where the law 

stipulates that they should participate in drawing up a plan of this kind. In 

general, the view that I have acquired when it comes to the young people’s 
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participation in the planning of treatment is that these experiences are limited. 

Most of those in coercive care are not aware, either, of their rights in this respect. 

It is also obvious that many of the young people do not expect to be able to 

participate in planning their own treatment. 

The area meaning in treatment is one to which I have ascribed statements that 

I have interpreted as referring in some way to how the young people perceive the 

point of their treatment and the aims of what is taking place. I have found that 

there are manifest variations in the way the young people view the 

meaningfulness of their treatment and what opportunities they have of 

participation from this point of view. Here experiences range from a feeling that 

the treatment is totally pointless to seeing it as significant and even life-saving. 

Some experience their treatment as meaningless and claim that coercive care does 

not solve any problems. Others describe treatment as bewildering. These include 

young people who experience difficulties in understanding the aim of the various 

elements in their treatment. Frequently these young people also describe the 

monotony of day-to-day existence in the wards. Several of the young people 

describe treatment as paradoxical, their experiences fluctuating between the sense 

that they need the treatment and the negative feeling of being deprived of all their 

rights. Finally there are young people who describe treatment as significant. These 

include descriptions of treatment that has been an important element in their 

lives, in some cases even lifesaving. 

The area encounters in care is one in which I have included descriptions that 

deal more specifically with human relations in care. The first theme, dedication or 

routine, includes descriptions of how the young people have experienced the staff. 

Experiences here vary widely, all the way from adults who have been dedicated 

and shown interest to those whose work seems mainly to be a matter of routine. 

The theme acknowledged or rejected deals with whether the young people have 

felt acknowledged and understood by the adults. Here too experiences differ 

greatly. Several of the young people describe with great emphasis how they did 

not experience any understanding when they really needed it and express their 

great surprise at not even being able to find this in a psychiatric clinic for children 

and adolescents, which is precisely where they had expected it. However, some 

young people talk about one specific member of the staff whom they felt they had 

a better relationship with. These accounts are included in the theme trust or 

distrust, which I interpret as being a particularly important factor behind this 

experience. Finally, I have described some young people who have talked about 
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positive experiences of encounters with adults where there has been some form of 

reciprocity. Among them are adults who were felt to want to establish a 

“genuine” relationship. I interpret this to refer to an interpersonal exchange that 

transcends the normal patient-staff relationship and includes interhuman features. 

The goals of care 

In chapter 7 I present my analysis of the documents that describe in different 

ways the tasks assigned to the care system and the objectives that apply for 

patients’ participation in their treatment. The introductory section contains an 

analysis of the national and international guidelines on professional ethics for 

doctors, nurses, psychologists and social workers. On the whole, according to my 

interpretation, there are three different descriptive approaches that vary mainly 

according to their focus: the patient, the staff or both. The predominant point of 

view where the role of patients is concerned seems to place emphasis on their 

rights, above all the right to consent to or reject a proposed course of treatment. 

The expression “informed consent” is central in this view of the patient. In this 

context stress is laid on words like self-determination, autonomy and informed 

consent. Some documents adopt the perspective of the caring staff and how they 

should think and act in relation to their patients. In the code for doctors, in 

particular, it is stressed that their work must be based on consideration of what is 

best for the patient. I have, however, identified certain sections of text that deal 

with encounters with patients more in the sense of dialogue. Here emphasis is 

placed on the responsibility of both involved and their joint involvement in the 

encounter. Here words like reciprocity and trust are central. 

My analysis of the guidelines on professional ethics can be summarised under 

three main headings. The first comprises descriptions of the relationship between 

caring staff and patients that are based primarily on the use of the knowledge and 

expertise of the staff to help their patients. It is also based on the presumption 

that because of their knowledge the staff generally know what is best for the 

patient. Under the second heading we find that the ideal medical encounter 

involves a knowledgeable and well-informed patient who can make rational 

decisions. Here the stress is placed on the patients’ right to information and a 

possibility of influencing decisions about their treatment. In this approach, 

participation is seen mainly as a question of entitlement. Under the third heading, 

encounters are described as the joint creation of a relationship by both involved, 

although the approach of the staff will, because of the asymmetry of the 
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encounter, have a particular impact on its contents and outcomes. In particular 

the documents from the World Psychiatric Association reveal this dialogical 

approach. Here the emphasis is on words like mutuality, trust and collaboration. 

The concluding section of this chapter analyses the legal regulations that apply 

to the health and medical services. To begin with, the analysis deals with the 

views of patients and their role in medical care. Sweden has no legislation on 

patients’ rights but it is stated indirectly in the preamble to the Health and 

Medical Services Act that all patients are entitled to care on equal terms. In 

addition it can be seen from the act and its preparatory texts that all patients are 

to be met with respect for their equal value and the dignity of each individual. It 

has, however, been difficult in this analysis to determine how these wordings 

should be construed. I interpret the development of legislation on medical care to 

reveal a clear shift towards patients’ rights, in which issues such as freedom of 

choice and self-determination are central. The views of patients it therefore 

expresses mainly involves respect for their rights and their integrity while 

dialogue and interaction are issues that are hardly raised in this context. 

The following section analyses what the regulations say about patients’ 

possibilities of participation in their treatment. Here I have found four words that 

deal with this area: self-determination, consultation, participation and influence. 

It is not, however, totally uncomplicated to determine from the act and the 

preparatory texts what sense these words are intended to have and whether there 

is any deliberate distinction between them. In my impression the central concept 

in the general legislation on the health and medical services is consultation, by 

which is meant that the patient must consent to the treatment proposed. In the 

special legislation on coercive care, on the other hand, I see a higher level of 

ambition in the stipulation these contexts that treatment is to be planned together 

with the patients and their next of kin. 

Finally, the legislation most often expresses an attitude to encounters in terms 

of how patients are received. Here great emphasis is placed on the question of 

informing the patient. I have, however, found no wordings that deal with 

encounters from a relational perspective. 

Chapter 7 concludes with an account of what patient and consumer 

organisations have to say about encounters in psychiatric care. Many patients are 

said to have negative experiences of encounters in psychiatric care. A frequent 

experience is of being viewed mainly as a diagnosis or an illness rather than a 

unique individual. My interpretation of this text is that patients want to be active 
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and responsible participants in care with the stress placed on their capacities and 

resources rather than their problems and weaknesses. 

Summary and analysis 

In chapter 8 the results of the dissertation as a whole are analysed and discussed 

in relation to its theoretical premises. To begin with I summarise the experiences 

of the young people as I have interpreted them on the basis of the interviews. I 

have interpreted their accounts as revealing that the general pattern is that the 

majority of young people have not felt that they were participating in their 

treatment at all. They have not understood the reason why they are in care or 

what their treatment is supposed to achieve. They have not always been asked 

about their attitude to proposed treatment but often faced with a fait accompli. I 

then summarise the goals of the care system when it comes to participation on the 

basis of what the young people can expect. My analysis of the regulations for the 

health and medical services shows that they are worded very generally where the 

participation of patients in their treatment is concerned. The emphasis is on the 

self-determination of patients and their right to reject a treatment. The legislation 

on coercive mental care, on the other hand, contains explicit provisions on the 

participation of patients in the content and organisation of their treatment. In the 

guidelines on professional ethics I detect a corresponding emphasis on respect for 

the patient’s self-determination. However there are exceptions, above all in those 

issued by the World Psychiatric Association which display a more relational 

approach to encounters with patients, in which collaboration and reciprocity are 

stressed. 

In analysing the empirical material as a whole I find that participation has 

three senses: participation as a right, participation as involvement and 

participation as meaning. Participation as a right involves for instance the right of 

the young people to know the legal conditions that apply to their treatment and 

what possibilities they have of appealing. Participation as involvement is related 

to their possibilities of influencing their treatment both in everyday terms and 

also what it comprises. Participation as meaning involves issues such as the 

purpose of the treatment and what significance it may have in the patient’s 

current life situation. In this sense participation is closely linked to existential 

concerns. 

I conclude with a discussion of participation in relation to the conditions that 

apply to encounters. The young people’s accounts include examples of important 
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encounters with adults that have been characterised by frankness, commitment 

and reciprocity. I claim that it is only through experience of interhuman 

encounters with features like these that participation as involvement and as 

meaning can find expression. 

The dissertation finishes with self-reflection on the approach adopted and the 

method. Here I describe how my understanding has altered during the process, so 

that participation has acquired a larger number of senses than I assumed to begin 

with. 

At the end I focus on the ethical dimension of encounters and the 

responsibility that ensues from working with young people in encounters in 

psychiatric care for children and adolescents. With reference to Lévinas (1979/ 

1992) and Løgstrup (1956/1992) the ethical responsibility of such encounters are 

stressed. A great deal is demanded both in terms of ambition and awareness if the 

potential contents of participation are to be attained. 
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