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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Vårdmiljön har en central betydelse för omvårdnad, vilken ska ge patienten förutsättningar 

för att anpassa sig, bekräfta dess behov samt ge sjuksköterskan resurser för att arbeta 

utifrån sin kompetens och etiska principer. I den psykiatriska tvångsvården kan det finnas 

begränsningar för detta och således för patientens grundläggande rätt att vårdas med 

värdighet, med respekt för människans lika värde. Detta riskerar att utsätta patienten för 

kränkningar i vårdmiljön.  

  

Syfte  
 

Att beskriva faktorer i vårdmiljön som kan påverka patientens upplevelse av värdighet 

inom psykiatrisk tvångsvård. 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt har använts som metod för att bearbeta och sammanställa tidigare 

forskning, där 17 studier inkluderades från databaserna CINAHL och PubMed. Resultatet 

sammanfattades i en integrerad analys med deduktiv ansats och resulterade i två kategorier 

med underkategorier.  

 

Resultat 
 

Faktorer påverkade patientens upplevelse av värdighet i den 1) fysiska vårdmiljön och 2) 

psykosociala vårdmiljön. Faktorerna avsåg bland annat barriärer som avskärmade patienten 

från omgivningen, avdelningens utformning, samspel mellan patient och personal, brist på 

sammanhang och förekomst av kontroll, tvång samt diskriminerande handlingar.   

 

Slutsats 
 

Patienten var utsatt och underlägsen på avdelningen där de kunde uppleva sig vara 

kontrollerade och förvarade, utan att få sina behov bekräftade eller förutsättningar för att 

anpassa sig. I de fall sjuksköterskan och patienten fick förutsättningar för att skapa en 

relation kunde sjuksköterskan förmedla en känsla av trygghet och stöd vilket resulterade i 

att vårdmiljön kunde vara stärkande. Detta överskuggades dock av bristande delaktighet, 

bemötande och en kränkande vårdkultur. 

 

Nyckelord: Vårdmiljö, psykiatrisk tvångsvård, värdighet, etik, vårdkultur 
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BAKGRUND 

Inom psykiatrisk tvångsvård kan det finnas faktorer i vårdmiljön som riskerar att utsätta 

patientens värdighet för kränkningar (Lin, Tsai & Watson, 2012). Detta motsätter sig 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning där det föreligger ett etiskt ansvar att bedriva vård 

med respekt för alla människors lika värde samt för den enskilda människan och dess 

värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Mot denna utgångspunkt behöver 

faktorerna belysas utifrån ett patientperspektiv, så att vårdmiljön i större utsträckning ska 

kunna stärka personen i sin egen unika situation på avdelningen.  

 

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan är idag utbredd i samhället och har såväl biologisk som psykosocial 

etiologi (Skärsäter, 2014a). Den biologiska etiologin bestäms av ärftliga anlag som ger 

människor olika förutsättningar för att utveckla psykisk ohälsa. Den psykosociala etiologin 

påverkar psykisk hälsa genom exempelvis livshändelser, olika förutsättningar för socialt 

liv och stöd samt en persons självbild eller självkänsla. Här har personer olika 

förutsättningar för att bemöta och bemästra situationer och därmed olika förutsättningar för 

att drabbas (Jenkins, Baingana, Ahmad, McDaid & Atun, 2013). Vid allvarlig psykisk 

ohälsa är personens tillstånd mer allvarlig vilket kan innebära att personen har en psykisk 

sjukdom, exempelvis psykossjukdom, depression eller personlighetsstörning (Lindqvist, 

2012). Detta kan innebära att personen inte klarar av att tillgodose sina behov, har en 

nedsatt förmåga till verklighetsprövning eller har ett utagerande och/eller självdestruktivt 

beteende. Då tillståndet är så allvarligt att personen inte har förmågan att se till sitt eget 

bästa är ibland tvångsvård aktuellt, vilket i motsats till grunden för hälso- och sjukvårdens 

insatser, inte sker med samtycke från patienten (Lindqvist, 2012). I följande studie används 

begreppen psykisk ohälsa och psykiatrisk tvångsvård för att täcka in patienter som 

omhändertas med allvarlig psykisk ohälsa med stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård i 

svensk författningssamling (SFS 1991:1128). 

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård   

År 2016 vårdades 11 545 patienter under Lagen om psykiatrisk tvångsvård i Sverige (SFS 

1991:1128). Den största gruppen, 4053 patienter, vårdades med schizofreni, 2381 patienter 

vårdades med förstämningssyndrom följt av 1230 patienter som saknade diagnos 

(Socialstyrelsen, 2017a). Enligt Lindqvist (2012) innebär Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

att en patient som vårdas med tvång vanligtvis blir inlåst på en psykiatrisk avdelning på 

obestämd tid. Här stödjer lagen att patienten om nödvändigt kan tvångsmedicineras, 

isoleras för att inte skada sig själv eller andra samt att spännas fast vid brits, med andra ord 

bältas (SFS 1991:1128). Förutsättningarna för att patienten får omhändertas under dessa 

villkor kräver att dem på grund av sitt psykiska tillstånd och patientens personliga 

förhållanden har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, vilket inte kan tillgodoses på 

ett annat sätt. Vidare förutsätter lagen att patienten motsätter sig frivillig vård eller att det 

på grund av patientens tillstånd kan antas att vården inte kan ges med samtycke (SFS 

1991:1128). Vårdmiljön på avdelningar som bedriver psykiatrisk tvångsvård skiljer sig 

från vårdavdelningar som bedriver frivillig vård. Detta beror på att patienten inom 

psykiatrisk tvångsvård vårdas utan informerat samtycke (Lindqvist, 2012). Svensk 

forskning kan visa att den rådande vårdmiljön och patientens upplevelse av den, har en 

avgörande roll för bland annat frekvensen av kollisioner som uppstår på avdelningen. Här 

kan patienten ofrivilligt exponeras för faktorer i vårdmiljön, vilka ligger till grund för de 

känslor och reaktioner som uppstår (Björkdahl, Heilig, Palmstierna & Hansebo, 2007).  
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Vårdmiljö 

Den generella beskrivningen av vårdmiljö kan ha svårt att passa inom ramarna för 

psykiatrisk tvångsvård, då patienten här befinner sig i en extrem situation utifrån de 

förhållanden som tvångsvård medför. För att kunna sätta den psykiatriska tvångsvårdens 

vårdmiljö i perspektiv ges här en allmän beskrivning av vad vårdmiljö innebär och 

omfattar. Överlag är vårdmiljö inte ett enhetligt eller väl avgränsat område, utan det består 

av flera fenomen som är involverade i varandra. Beskrivningen av vårdmiljö omfattar ofta 

begrepp som fysisk miljö, psykosocial miljö och vårdkultur, vilka ibland är svåra att skilja 

åt och helheten är viktigare än delarna (Skärsäter, 2014b). I den fysiska miljön kan 

lokalernas utformning, föremål, estetik och design signalera om vilken sorts plats det är, 

vem som bestämmer och vilka regler som gäller. Här kan miljön uttrycka hur vården 

värdesätts eller vilket värde man tillskriver de patienter som vistas här. Psykosocial miljö 

innebär bland annat relationen mellan patient och personal samt organisatoriska 

förutsättningar (Edvardsson & Wijk, 2014). Här påverkas miljön av den rådande 

vårdkulturen, där personalens antaganden, värderingar och regler påverkar dess etiska 

förhållningssätt och handlingar (Skärsäter, 2014b). Patienters subjektiva beskrivningar 

förklarar att känslan av att vårdas är knuten till uppfattningen av sig själv och andra i den 

nya miljön. I mötet med vården försätts personen i en helt ny situation där faktorer i 

vårdmiljön påverkar huruvida patienten känner sig trygg och bekväm på vårdavdelningen 

eller inte (Edvardsson & Wijk, 2014). Priebe, Wiklund Gustin och Fredriksson (2017) 

bekräftar detta och menar att vårdmiljön har betydelse för patientens tillfrisknande och 

delaktighet i vården. Detta kräver en vårdmiljö som är anpassad efter patientens unika 

behov och resurser.  

 

Patientens upplevelser inom psykiatrisk tvångsvård 

Vårdinstitutionernas utformning har kritiserats i Sverige ända sedan 1950-talet, framförallt 

för låg fysisk och psykosocial kvalité. Bristerna ledde till en utveckling av mer öppna 

psykiatriska vårdformer, men fortfarande vårdas en totalt sett mindre del av allvarligt 

psykiskt sjuka patienter på sjukhus (Skärsäter, 2014b). Här är vården ofta mycket tungt 

belastad (Socialstyrelsen, 2017b) och det är förekommande att patientens upplevelser av 

vården samt bilden av avdelningens vårdmiljö består av negativa inslag (Johansson, 

Skärsäter & Danielson, 2006). Detta kan vara ett resultat av de inbyggda värdekonflikter 

som finns inom tvångsvården, vilka till skillnad från frivillig vård orsakas av oförmågan 

till informerat samtycke. Inom låsta psykiatriska avdelningar kan konflikter rotera kring 

makt och utrymme där patient och personal kan bli motståndare, ”vi mot dem” (Lindqvist, 

2012). Dock visar en norsk studie att patienter har olika uppfattningar om hur tvångsvården 

upplevs. En del patienter kan uppleva tvångsvården som en plats för vila och återhämtning 

medan andra ser det som ett straff som kan vara förolämpande som för patienten som 

individ (Torkelsen & Larsen, 2013). Detta kan Mullen (2011) bekräfta som visar att 

patienters erfarenheter från psykiatrisk vård ibland upplevs vara avhumaniserande, där 

skam, skuldkänslor och stigmat att vara psykisk sjuk försätter patienten i underläge redan 

innan vården har börjat. Patienten riskerar att utsättas för ytterligare kränkningar i 

vårdmiljön, på grund av begränsningar relaterat till tvångsvården samt det faktum att 

patienten inte har fria val att byta till en annan vårdverksamhet (Lindqvist, 2012). Om 

upplevelserna här är av den negativa karaktären kan det leda till utlopp och utåtagerande 

beteenden och således konflikter mellan patient och personal (Björkdahl et al., 2007).  
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Detta kan även bekräftas av engelsk forskning, som konstaterar att mängden 

tvångsåtgärder som användas mot patienterna således är beroende av faktorer i vårdmiljöns 

utformning (Dusseldorp, Keuning, Janssen, Noorthoorn & van der Schaaf, 2013). Enligt 

dessa studier är patientens förutsättningar begränsade i just den vårdmiljö som egentligen 

ska stötta och vårda patienten i dess psykiska ohälsa. I enlighet med Callisa Roys 

adaptionsteori (Roy, 2009) kan detta innebära eller bero på att patienten inte får tillräckliga 

förutsättningar för att kunna anpassa sig till sin nya situation i mötet med vården. 

 

Adaptionsteori 

Omvårdnadsteorier utgör grunden för omvårdnad och går att koppla samman med kliniskt 

arbete, där teorierna utifrån sjuksköterskans professionella ansvar kan forma och utveckla 

vården (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Roys adaptionsteori fokuserar på omvårdnad, 

patient och miljö. Detta utgår från ett antagande om att patienten ibland behöver hjälp för 

att adaptera, anpassa sig, till miljö och förändrade livsomständigheter, för att kunna finna 

sin plats i tillvaron (Roy, 2009). Här är patientens hälsa inte statisk utan en process, där 

hälsa och ohälsa kan samexistera i en miljö som förutsätter personlig tillväxt och 

utveckling. Patienten påverkas i sin omgivning av inre och yttre stimuli, vilket formar 

huruvida upplevelsen blir positiv eller negativ samt om den är vårdande eller inte. Då 

patienten inte klarar av att anpassa sig till omgivningen har sjuksköterskan ett ansvar att 

stödja och ge patienten förutsättningar för att hitta balans, vilket är grundläggande för 

patientens upplevelse och tillfrisknande. Detta sker genom ett samarbete genom hela 

vårdprocessen, vilket handlar om att en person som är delaktig och aktiv i regel blir mer 

engagerad i målet med sin egen vård (Roy, 2009). Detta kan betona hur människan står i 

relation till sin omgivning, att varje person är unik med ett eget sätt att vara samt har ett 

behov av att bemötas med respekt. 

 

Etiska principer 

Enligt Skärsäter (2014b) kan en vårdverksamhet, som inte klarar av att möta patienten i 

dess behov, resultera i att patienten inte anser sig ha ett värde som människa. Detta talar 

emot de etiska principer som är grundläggande för omvårdnad och sjuksköterskans 

professionella roll. Sveriges hälso- och sjukvårdslag ligger till grund för att god och säker 

vård bedrivs enligt etiska principer. Här framgår att vårdgivaren ansvarar för att vården ska 

bedrivas med respekt för alla människors lika värde samt för den enskilda människan och 

dess värdighet (SFS 1982:763). Vidare betonas vikten av värdighet i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor. Här konstateras återigen ett etiskt ansvar för att lindra patientens lidande 

med respekt för mänskliga rättigheter, värdighet och patientens rätt till egna val. Dessutom 

ska sjuksköterskan ta ställning mot oetiska metoder och förhållanden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Det visar sig alltså att sjuksköterskan bär ett ansvar i sin 

kompetens, vilket bygger på grundläggande idéer om etik och omvårdnad. Det kan vara en 

anledning till att sjuksköterskor inom psykiatrisk tvångsvård känner ambivalens i sitt 

dagliga arbete, då de upplever en inre konflikt mellan den egna professionella yrkesrollen 

och de tvångsåtgärder som riktas mot patienten (Brodwin, 2014).  
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Värdighet  

Värdighet är ett grundläggande begrepp inom omvårdnadsvetenskap och även en självklar 

utgångpunkt i Roys adaptionsteori (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För att förstå 

värdighetens innebörd i de etiska principerna sam den psykiatriska vårdkontexten, finns 

olika utgångspunkter att förhålla sig till.  

Enligt Edlund och Lindwall (2012) tar värdigheten grund i två skilda men ändå 

sammanlänkade dimensioner, en absolut och en relativ form av värdighet. Den absoluta 

värdigheten innebär att alla människor har en inneboende värdighet som alltid finns och 

som inte kan kränkas. Människan är given denna enbart därför att hon är människa och är 

okränkbar på grund av hennes blotta existens. Denna innefattar människans 

människovärde, vilket betyder att även i de mest förnedrande situationerna eller vad 

individen har begått för handlingar är det absoluta värdet alltid oföränderligt och alltid 

närvarande. Den andra betydelsen, den relativa värdigheten, tar rot i den absoluta 

dimensionen av värdighet men grundas och formas på ett föränderligt sätt genom 

människans liv. Här upplevs värdigheten i relation till någon annan och ger medvetenhet 

om det egna och de andras värde. Vidare förklarar Edlund och Lindwall (2012) att den 

relativa värdigheten har en inre och en yttre dimension som står i förhållande till den kultur 

och det samhälle människan lever i. Den inre värdigheten omfattar värden av moral, 

normer och etik medan den yttre visar sig och påverkas genom människans samt andra 

människors förhållningssätt och handlingar. Delar i den relativa värdigheten är ansvar, 

frihet och sammanhang vilket kan resultera i att en människa som inte har möjlighet att ta 

ansvar, vara delaktig eller upplever begränsad frihet, förlorar en del av sin värdighet 

(Edlund & Lindwall, 2012). Detta kan gestalta hur den relativa värdigheten kan hotas, 

reduceras eller kränkas samt även återskapas, till skillnad från den absoluta värdigheten 

som är okränkbar.  

 

Förutsättningar för anpassning och värdighet inom psykiatrisk tvångsvård 

Enligt Roys teori (2009) behöver patienten ibland hjälp att anpassa sig i vårdmiljön, och 

om detta inte är möjligt kan patientens vårdtid överskuggas av negativa upplevelser. 

Utifrån sjuksköterskans kompetensbeskrivning innebär detta att patienten blir sedd och 

förstådd som en unik person med egna behov, resurser, förväntningar och värderingar 

vilket sammantaget ger patienten förutsättningar för att kunna vårdas med värdighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En engelsk studie kan konstatera detta samband och 

menar att hela upplevelsen av att vara psykiatrisk tvångsvårdad är beroende av att vårdas 

med respekt för värdigheten (Gilburt, Rose & Slade, 2008). En anledning till att patientens 

värdighet är så utsatt inom psykiatrisk omvårdnad kan vara just att patienten inte ges 

tillräckligt med förutsättningar för att anpassa sig till vårdmiljön, vilket kan gestaltas av 

Macklins sammanfattning av begreppet värdighet; värdighet är ekvivalent med betydelsen 

av bland annat respekt, informerat samtycke samt behovet av att undvika diskriminerande 

och tvångsmässiga handlingar i förhållande till patienten. Inom tvångsvården skapar detta 

ett dilemma och mot denna bakgrund behövs mer forskning för att kunna förstå patientens 

egen kontext i vårdmiljön. 
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Problemformulering  

Att tvångsvårdas med allvarlig psykisk ohälsa ställer krav på vårdmiljön, då denna ska 

kunna stödja patienten utifrån dess egna behov och resurser (Edlund & Lindwall, 2012). 

Vården ska även utföras i enlighet med etiska principer vilket skapar ett dilemma inom 

psykiatrisk tvångsvård, då denna typ av vård har andra förutsättningar än den vård som 

sker med samtycke. Vårdmiljön kan innebära att patienten har svårt att anpassa sig i miljön 

och innebörden av dilemmat kan betyda att patienten hamnar utanför de etiska ramverk 

som är grundläggande för omvårdnad, alltså rätten till att bli vårdad med värdighet och 

med respekt för människans lika värde (SFS 1982:763). Mot denna bakgrund finns intresse 

av att utifrån patientens perspektiv undersöka vilka faktorer i vårdmiljön som kan påverka 

upplevelsen av värdighet, för att förmedla patientens subjektiva bild av den psykiatriska 

tvångsvården. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer i vårdmiljön som kan påverka patientens upplevelse av 

värdighet inom psykiatrisk tvångsvård. 

 

METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes var allmän litteraturöversikt. I enlighet med Polit och Beck (2017) 

valdes metoden för att skapa en överblick av problemområdet och visa på nya perspektiv, 

genom att sammanställa tidigare forskning som svarade på syftet. Detta kan enligt Friberg 

(2017b) påverka det praktiska vårdarbetet och utreda huruvida fortsatt empirisk forskning 

är nödvändig inom området. En allmän litteraturöversikt ska inte förväxlas med en 

systematisk litteraturöversikt, vilken genom en mer omfattande och systematisk 

datainsamling sammanställer forskningen (Polit & Beck, 2016). På grund av den 

begränsade tidsramen var inte det ett alternativ.  

 

Urval  

Med strävan efter en allmängiltig och heltäckande bild av problemområdet, valdes breda 

kriterier som omfattade alla patienter som vårdades inom psykiatrisk tvångsvård, 

oberoende kön och ålder. Inklusionskriterierna fastställdes för att begränsa sökningarna till 

de senaste åren, studier utförda mellan år 2007–2017 samt vara skrivna på svenska eller 

engelska. Studien inkluderar endast primärkällor samt artiklar som är peer-reviewed. Även 

exklusionskriterierna valdes, där studier som berörde vårdmiljö eller värdighet men som 

inte berörde patienter inom psykiatrisk tvångsvård valdes bort. Då artiklar rörande demens 

och värdighet var vanligt förekommande i sökningarna, valdes demens som ett 

exklusionskriterie. Kriterierna valdes i enlighet med Polit och Beck (2016) som menar att 

då aktuell forskning eftersträvas i en litteraturöversikt ska urvalet begränsas till årtal. 

Vidare ska även språket begränsa en sökning för att innehållet i artiklarna ska kunna tolkas 

ordentlig. Helgesson (2015) menar även att en peer-reviewed artikel innebär att artikeln är 

kritiskt granskad och bedömd av andra forskare inom samma område, detta säkerställer att 

en vetenskaplig metod har följts och möjliggör att innehållet kan utsättas för konstruktiv 

kritik samt förslag på förbättringar.  
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Datainsamling  

Sökningarna genomfördes under november 2017. Datainsamlingen utgick från sökning i 

databaserna PubMed och CINAHL. PubMed innehåller vetenskapliga och biomedicinska 

tidskrifter och artiklar där sökningen utförs med förutbestämda ämnesord, MeSH-termer. 

Dessa är engelska sökord som garanterar att samma term används för samma begrepp. 

CINAHL Complete är en databas inriktad på tidskrifter, böcker och artiklar inom 

omvårdnad och hälsa. Likt PubMed använder CINAHL förutbestämda ämnesord, 

CINAHL headings, som följer samma struktur som MeSH-termer men är inte identiska 

(Polit & Beck, 2016).  

 

Databassökning 

Ämnesord användes vid sökning i databaserna. MeSH-termer som användes i PubMed var: 

“Health Facility Environment” och “Mental Disorder”. CINAHL headings (MM) som 

användes i CINAHL var: “Health Facility Environment”, “Involuntary Commitment”, 

“Mental Disorders”, “Psychiatric Units”, “Psychiatric nursing”, “Work Environment” och 

“Patient Attitudes”. Fritextsökning utfördes i PubMed med sökorden “Locked wards”, 

“Dignity”, “Psychiatric Care”, samt i CINAHL med “Environment”, “Coercion”, 

“Psychiatric nursing”, “Acute psychiatric ward”, “Locked Ward” och “Dignity”. 

Fritextsökning kan användas om ett ämnesord inte går att hitta, med tillräcklig relevans för 

det specifika ämnet (Henricsson, 2012). Sökningarna kombinerades med boolesk söklogik. 

För att vidga sökningarna användes “OR” och “AND” samt för att smalna av och precisera 

användes “NOT”, i enlighet med Polit och Beck (2016). Sökningarna redovisas i tabell 1. 

 

Manuell sökning 

En manuell sökning genomfördes genom att studera referenslistor i artiklar från 

databassökningen, vilket skedde i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). Detta 

resulterade i fyra artiklar vilka var Bell, Beres, Duke, Judge, Shattell &, Southard (2015), 

Donald, Duff, Lee, Kroschel & Kulkarni (2015), Kautianen, Kuivalainen, Louherantia, 

Putkonen, Repo-Tiihonen, Ryynänen & Tiihonen (2009) samt Danielson, Johansson och 

Skärsäter (2009).   

http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20Psychiatric%20Nursing%20AND%20MM%20Work%20Environment&sid=b49cffc8-24a5-49bd-948d-bb5b98ab6310%40sessionmgr4009&vid=239
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20Psychiatric%20Patients%20AND%20MM%20Patient%20Attitudes&sid=b49cffc8-24a5-49bd-948d-bb5b98ab6310%40sessionmgr4009&vid=95
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL.  

Databas 

Datum  

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt  

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar   

PubMed 

171117 

 

“Health facility 

environment” [MeSH] 

AND “Mental 

disorders” [MeSH] 

NOT “dementia” 

90 10 4 3 

PubMed 

 171117 

 

“Dignity” AND 

(“Psychiatric care“ 

OR “Locked ward”)  

134 12 7 3 

CINAHL  

171117 

 

 

(MM “Psychiatric 

Patients”) AND (MM 

“Patient Attitudes”) 

147 39 

 

14 3 

CINAHL  

171120 

 

 

(“Environment” OR 

“Coercion” OR 

“Psychiatric nursing”) 

AND (“Acute 

psychiatric ward“ OR 

“Locked ward”) AND 

“Dignity” 

34 12 6 2 

CINAHL 

171120 

 

(MM "Mental 

Disorders") AND 

(MM "Health Facility 

Environment") NOT 

“dementia” 

137 23 2 2 

TOTALT  542 96 33 13 

 

 

Databearbetning  

 

Träfflistorna efter varje sökning arbetades igenom från första till sista artikeln. I det första 

urvalet grovsållades artiklar utifrån titlarna vilket gav en uppfattning om vilka artiklar som 

kunde vara intressanta. I det andra urvalet sållades artiklar utifrån artikelns syfte och 

abstract vilket enligt Polit och Beck (2016) gav täckande information om huruvida 

innehållet i artikeln kunde motsvara den aktuella undersökningens syfte och 

problemområde. De artiklar som inte fanns i full-text beställdes och samtliga 33 artiklar 

lästes därefter igenom. Trots att engelska och svenska valdes som urvalskriterie fanns det 

två artiklar som var skrivna på tyska, de inkluderades på grund av att de hade engelska 

abstract och valdes bort. Utöver det valdes sju artiklar som inte hade något relevant resultat 

för att besvara syftet. Vidare visade det sig även vid närmare granskning av studiernas 

metod att undersökningarna i två artiklar hade skett innan 2007. Artiklar med relevans för 

att besvara undersökningens syfte valdes ut för nästa steg.  

 

  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20Psychiatric%20Patients%20AND%20MM%20Patient%20Attitudes&sid=b49cffc8-24a5-49bd-948d-bb5b98ab6310%40sessionmgr4009&vid=95
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20Psychiatric%20Patients%20AND%20MM%20Patient%20Attitudes&sid=b49cffc8-24a5-49bd-948d-bb5b98ab6310%40sessionmgr4009&vid=95
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=MM%20Psychiatric%20Patients%20AND%20MM%20Patient%20Attitudes&sid=b49cffc8-24a5-49bd-948d-bb5b98ab6310%40sessionmgr4009&vid=95
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För att säkerställa ett högt vetenskapligt värde bearbetades samtliga artiklar utifrån de 

parametrar som finns i Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag (bilaga A) för 

vetenskaplig klassificering, som har modifierats efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklarna bedömdes efter låg, medel och 

hög vetenskaplig kvalitet där parametrarna tog hänsyn till artiklarnas styrkor och svagheter 

i bland annat syfte, eventuella frågeställningar, design, urval, mätinstrument, antal 

deltagare, analys och tolkning. Här föll två artiklar bort på grund av låg kvalité, där 

artiklarna saknade en metodkritik och metoden var otillräckligt beskriven, med tanke på 

det ansågs de inte vara särskilt välgjorda vilket gav dem låg trovärdighet. Vid närmare 

granskning visade det sig även att det i tre artiklar inte hade ställt tillräckligt höga 

forskningsetiska krav då etiskt tillstånd inte redovisats eller där det inte framgick på annat 

sätt att krav på etik hade ställts i studien, dessa valdes därför att exkluderas. Forsberg & 

Wengström (2016) menar att eftersom undersökningen består av tidigare forskning ska 

forskningsetiska överväganden tas i åtanke. De artiklar som uppfyllde kraven för studien 

valdes slutligen till resultatet och sammanfattades i en matris (bilaga B). Bearbetningen 

skedde i enlighet med Forsberg och Wengström (2016) som menar att artiklar bearbetas 

genom att kritiskt granskas och sammanfattas.  

 

Dataanalys  

Efter att artiklarna var kvalitetsgranskade och inlagda i matrisen analyserades artiklarna 

med en deduktiv ansats, vilket innebar att resultatet observerades ur redan förutbestämda 

ämnesområden (Danielson, 2017). Dataanalysen skedde i överensstämmelse med Fribergs 

(2017b) analysmetoder för vetenskapliga artiklar, som menar att artiklarna ska läsas 

oberoende på varsitt håll för att sedan diskuteras och analyseras tillsammans. Artiklarna 

lästes flera gånger och allt innehåll från artiklarnas resultat, som svarade mot syftet, 

markerades med olika färger beroende på vilket ämnesområde det behandlade. Fynden 

diskuterades och sorterades sedan under två kategorier, fysisk vårdmiljö och psykosocial 

vårdmiljö. I ämnesområdena framkom likheter och skillnader vilka resulterade i 

underrubriker. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som ingick i denna studie granskades utifrån ett etiskt perspektiv vilket innebar 

att artiklarna som inkluderades hade blivit godkända av en etisk komitté eller innehöll 

beskrivning av etiska överväganden. Utöver detta granskades artiklarna utifrån fyra etiska 

principer, att göra gott-principen, att inte skada-principen, rättviseprincipen och 

autonomiprincipen (Helgesson, 2015). Enligt Helgesson (2015) betyder det att studiens 

nytta överväger riskerna för deltagarna, hänsyn visas till deltagarnas självbestämmande 

samt att ingen skadas fysiskt eller psykiskt i undersökningen.  

 

Fusk och ohederlighet har även tagits i beaktning för att det inte ska förekomma i studien, 

vilket Forsberg och Wengström (2016) definierar som fabricering av data, stöld eller 

plagiat av data, hypoteser eller metoder utan angivande av källa, felaktig inklusion eller 

exklusion av data eller missvisande analys av data som förvränger tolkningen. Inga artiklar 

valdes heller bort på grund av att de inte delade den egna åsikten samt ett objektivt 

förhållningssätt användes för att förförståelsen skulle ha en så liten inverkan på resultatet 

som möjligt, i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016). 
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RESULTAT  

Den integrerade analysen resulterade i två kategorier med underkategorier. Dessa var 

1) fysisk vårdmiljö och 2) psykosocial vårdmiljö. 

 

Fysisk vårdmiljö 

Upplevelsen av värdighet påverkades av faktorer i den fysiska vårdmiljön (Johansson, 

Skärsäter & Danielson, 2013; Anders, Shattell & Thomas, 2008; Ørjasæter & Ness, 2016; 

Larsen & Torkelsen, 2013; Bell et al. 2015; Donald et al. 2015; Brunt, Johansson, Laike & 

Marcheschi, 2016; Daniel, Love, Nicholls, Norman & Olver, 2007; Hungerford, Kidd, 

Nicholls & Threader, 2015; Hellzén & Lilja, 2008; Danielson et al. 2009).  

 

Barriärer  

Faktorer bidrog till känslan av att vara vårdad i ett fängelse (Andes et al., 2008; Bell et al., 

2015; Danielson et al., 2009). Avdelningens låsta dörrar hindrade patienter att ta sig in 

eller ut från avdelningen (Andes et al., 2008; Danielson et al., 2009; Ørjasæter & Ness., 

2016; Johansson, Skärsäter & Danielson, 2013) och en låst sjuksköterskestation med 

plexiglas skapade en barriär mellan patienterna och sjuksköterskorna vilket ökade känslan 

av att vara inlåst (Bell et al. 2015). Material i omgivningen kunde symbolisera känslor för 

patienterna, bland annat stod bältessängen helt öppet för alla nyintagna att se på en 

avdelning, vilket påminde patienterna om dess underläge och det tvång de kunde utsättas 

för (Larsen & Torkelsen, 2013). Faktorerna som bidrog till fängelsekänslan skapade 

känslor av maktlöshet, lidande och stress (Danielson et al., 2009; Anders et al., 2008) samt 

känslan av förlorad frihet (Ørjasæter & Ness, 2016; Bell et al. 2015; Danielson et al., 

2009).  

 

Avdelningens utformning 

Avdelningar som var anpassade och byggda efter att vårda patienter med psykisk ohälsa, 

hade positivt inflytande på patientens upplevelse av värdighet, till skillnad från avdelningar 

som inte var anpassade efter det (Daniel et al., 2007; Brunt et al., 2016; Hungerford et al., 

2015; Danielson et al., 2009). Positiva faktorer som bidrog till stärkande upplevelser av 

värdighet, var att patienten hade tillgång till en privat sfär (Danielson et al., 2009; Brunt et 

al., 2016; Hungerford et al., 2015; Donald et al., 2015; Hellzén & Lilja, 2008), tillgång till 

utomhusmiljö och ökad känsla av frihet (Brunt et al., 2016; Hungerford et al., 2015; 

Donald et al., 2015), ytor för sociala sammanhang (Brunt et al., Hungerford et al., 2015) 

samt ljusa och rymliga lokaler (Daniel et al., 2007; Brunt et al., 2016). Öppna ytor gjorde 

så att sjuksköterskorna kunde ha bättre överblick och inte behövde kontrollera patienterna 

lika ofta, vilket resulterade i att patienterna kände sig mindre kontrollerade (Hungerford., 

2015; Bell et al., 2015) samt gav sjuksköterskornas mer tid för patienterna samt fler 

tillfällen att utföra omvårdande handlingar (Brunt et al., 2016). Att vårdmiljön var av bra 

kvalité, bland annat nyrenoverad, hel och välvårdad, visade sig ha positivt inflytande på 

vårdmiljön, då en omlokalisering till nya lokaler minskade rapporteringar om isolering och 

aggressivt beteende (Daniel et al., 2007; Brunt et al., 2016) samt gjorde patienter mer 

delaktiga i sociala interaktioner (Brunt et al., 2016; Hungerford., 2015). Lokaler som inte 

var anpassade efter patientens behov kunde upplevas som förvirrande, deprimerade, 

konstiga och sterila vilket hade negativ inverkan på upplevelsen av värdighet i vårdmiljön 

(Donald et al., 2015). 

 

https://scholar.google.se/citations?user=Dk4x7b0AAAAJ&hl=sv&oi=sra
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Psykosocial vårdmiljö 

 

Upplevelsen av värdighet påverkades av faktorer i den psykosociala miljön (Maghsoudi, 

Oreyzi & Zargham-Boroujeni, 2012; Bowers, Burrow, Dhillon, Duckworth, Massey, 

O´Sullivan, Fife, Marsh-Picksley, Kelly, Stewart D & Wright, 2015; Danielson et al., 

2009; Hellzén & Lilja, 2008; Thorsen, Rehnsfeldt & Skorpen, 2015; Ørjasæter & Ness, 

2016; Donald et al., 2015; Andes et al., 2008; Bond, Helen & Woods, 2017; Larsen & 

Torkelsen, 2013; Bell et al., 2015; Hellzen & Lilja, 2008). 

 

Samspel mellan patient och personal 

Relationen mellan patienten och vårdpersonal hade betydelse för patientens upplevelse av 

värdighet (Bowers et al., 2015; Danielson et al., 2009; Thorsen, Rehnsfeldt & Skorpen, 

2015; Bond, Helen & Woods, 2017; Donald et al., 2015; Larsen & Torkelsen, 2013; Bell et 

al., 2015). En del patienter ansåg att sjuksköterskan gav en känsla av trygghet och stöd 

(Bowers et al., 2015; Bond et al., 2017; Danielson et al., 2009) samt att personalens 

engagemang var betydande för att kunna skapa en relation (Bowers et al., 2015; Danielson 

et al., 2009; Larsen & Torekelsen., 2013). Kommunikation var en faktor som relaterade till 

patientens upplevelse av värdighet (Maghsoudi, Oreyzi & Zargham-Boroujeni, 2012; 

Bowers, Burrow, Dhillon, Duckworth, Massey, O´Sullivan, Fife, Marsh-Picksley, Kelly, 

Stewart D & Wright, 2015; Danielson et al., 2009; Hellzén & Lilja, 2008; Ørjasæter & 

Ness, 2016; Donald et al., 2015; Andes et al., 2008). Patienter hade ett behov av att prata 

om sin psykiska ohälsa (Donald et al., 2015; Andes et al., 2008) men kände sig mindre 

värderade då upplevde att de inte blev lyssnade på (Bowers et al., 2015; Ørjasæter & Ness, 

2016; Hellzén & Lilja, 2008) eller då kommunikationen var otillräcklig (Danielson et al., 

2009; Bond et al., 2017).  

 

Vårdpersonalens bemötande påverkade patientens upplevelse av värdighet (Thorsen, 

Rehnsfeldt & Skorpen, 2015; Bowers et al., 2015; Danielson et al., 2009; Hellzen & Lilja, 

2008; Larsen & Torkelsen, 2013; Donald et al., 2015). I bemötandet hade patienten behov 

av att bli sedd, respekterad och behandlad som en människa (Bowers et al., 2015; 

Danielson et al., 2009; Larsen & Torkelsen, 2013; Donald et al., 2015; Thorsen et al. 

2015). Möten som gick ut på att sjuksköterskan ville ha information kändes meningslösa 

(Bowers et al. 2015). Vid bristande bemötande kunde patienten uppleva sig vara förvarad 

(Thorsen, Rehnsfeldt & Skorpen, 2015; Hellzén & Lilja, 2008), vilket reducerade 

patientens värdighet då det inte fanns något mål med vården (Thorsen, Rehnsfeldt & 

Skorpen, 2015). Bristande bemötande resulterade i att patientens identitet kunde suddas ut 

och att patienter blev kollektivt bemötta (Hellzén & Lilja, 2008; Thorsen, Rehnsfeldt & 

Skorpen, 2015).  

 

Vårdkulturen hade negativ inverkan på patienternas upplevelser av värdighet (Thorsen, 

Rehnsfeldt & Skorpen, 2015; Cabri, Carretti, Galli, Del Giovane, Di Lorenzo, Ferri, 

Giambalvo, Rioli, Saraceni & Spiga, 2015; Larsen & Torkelsen, 2013; Andes et al., 2008; 

Ørjasæter & Ness, 2016; Danielson et al., 2009; Hellzén & Lilja, 2008; Donald et al., 

2015; Bond et al., 2017). Negativa faktorer var att patienten inte kunde fortsätta med sina 

dagliga rutiner (Cabri et al., 2015); Ørjasæter & Ness, 2016) samt att de behövde följa och 

förhålla sig till reglerna på avdelningen (Larsen & Torkelsen, 2013; Anders et al., 2008; 

Ørjasæter & Ness, 2016; Hellzén & Lilja, 2008).  
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Diskriminerande handlingar påverkade patientens upplevelse av värdighet (Larsen & 

Torkelsen, 2013; Anders et al., 2008; Ørjasæter & Ness, 2016; Hellzén & Lilja, 2008; 

Danielson et al., 2009; Bowers et al., 2015) vilka uppfattades vara personalens kontroll 

(Danielson et al., 2009; Anders et al., 2008; Bowers et al., 2015) samt isolering eller 

bältning (Larsen & Torkelsen, 2013; Anders et al., 2008; Ørjasæter & Ness, 2016; Hellzén 

& Lilja, 2008; Danielson et al., 2009). Här var personalens förhållningssätt en faktor som 

påverkade kränkande handlingar och förekomsten av tvång samt hur detta utfördes (Larsen 

& Torkelsen, 2013; Ørjasæter & Ness, 2016; Hellzén & Lilja., 2008; Cabri et al., 2015; 

Anders et al., 2008; Danielson; 2009; Kautianen et al. 2009), vilket genom utbildning 

kunde leda till minskad användning av tvångsåtgärder samt reducerat våld (Kautianen et al. 

2009). Patienten upplevde sig vara i underläge (Larsen & Torkelsen, 2013; Ørjasæter & 

Ness, 2016; Hellzén & Lilja., 2008) och omvårdnaden upplevdes i relation till huruvida 

patienten blev behandlad med respekt eller inte (Cabri et al., 2015; Anders et al., 2008; 

Hellzén & Lilja, 2008; Danielson; 2009).  

 

Anpassade aktiviteter i vårdmiljön 

Patienter upplevde sig vara uttråkade i vårdmiljön (Thorsen, Rehnsfeldt & Skorpen, 2015; 

Andes et al., 2008; Ørjasæter & Ness, 2016; Donald et al., 2015; Bowers et al., 2015; 

Hellzén & Lilja, 2008). Värdigheten påverkades av bristen på aktiviteter (Thorsen, 

Rehnsfeldt & Skorpen, 2015; Bowers et al., 2015). Andes et al., 2008). Då patienternas 

inte fick gå ut gjorde tristessen att de tänkte mer, vilket skapade ångest, panikkänslor och 

irritation (Andes et al., 2008) Patienter satt kvar vid matborden mellan måltiderna och 

väntade ut tiden, det fanns inget att göra samt att aktiviteterna som erbjöds inte var 

formade utifrån deras behov (Andes et al., 2008). Att vårdmiljön kunde erbjuda flexibla 

och personcentrerade aktiviteter hade en positiv inverkan på patientens upplevelse av 

värdighet. Här fick patienterna tillgång till en arena att ha egna åsikter och ideér på samt 

var tillåtna att inte hålla med i allting som vårdpersonalen bestämde. Aktiviteter som 

anpassade sig och tog hänsyn till de friska sidorna och kunde styrka patientens värdighet 

(Ørjasæter & Ness, 2016).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Utifrån resultatet kan faktorer identifieras i vårdmiljön, vilka kan påverka patientens 

upplevelse av värdighet. Resultaten har visat flera faktorer som påverkar upplevelsen på 

olika sätt, vilka kan ses som en helhet där alla är bidragande till de situationer och känslor 

som uppstår på avdelningen. Avskärmar man faktorerna var för sig, är det möjligt att 

patienten inte hade upplevt en kränkning i samma omfattning. Det är därför svårt att lyfta 

fram ett huvudfynd eller en faktor som påverkar patientens upplevelse mer än en annan, 

faktorerna skapar en atmosfär som påverkar hela upplevelsen av vården. Dock kan vissa 

faktorer följa liknande mönster och tillsammans skapa strukturer i vårdmiljön som har 

positiv eller negativ effekt.  

 

Ur resultatet kunde det urskiljas flera faktorer som underbygger patientens upplevelse av 

underläge samt personalens maktövertag, vilket skapar fenomenet ”vi mot dem”. Dessa 

strukturer arbetar helt emot idéerna kring adaptionsteorin och visar sig att patienten inte får 

tillräckligt med hjälp och stöd att hitta balans i sin omgivning. Underläget visar sig genom 

att patienten ställs bakom barriärer vilket skapar en gräns mellan dem och omvärlden samt 

personalen. Beskrivningar av en fängelsekänsla visar att patienten ibland inte upplevde sig 

vårdas utan upplevde sig kontrolleras eller förvaras. Detta förstärks av den makt som 

personalen har, där patienten är medveten om det tvång som kan användas om reglerna inte 

följs. Här kan de ständigt bli påminda av sin maktlösa roll då påtvingade interventioner 

samt dagsplanering efter avdelningens rutiner och regler är inslag i den dagliga 

verksamheten. Patienterna vittnade om att de ofta skrämdes av reglerna, den kontrollerade 

miljön och ibland vårdpersonalens agerande (Ørjasæter & Ness, 2016), vilket indikerar att 

individuella och sociala aspekter av värdighet blir skadade samt riskerar att förminska dess 

roll som människa (Cabri et al., 2015). Att de även kunde utsättas för diskriminerande 

handlingar var ett bevis på de konflikter som finns kring makt på avdelningen, där det 

ständigt finns ”några andra” i omgivningen som bestämmer. Dessa handlingar kan ibland 

anses vara nödvändiga, men enligt Larsen och Torkelsen (2013) beskriver en del patienter 

att de hade en vädjan om att handlingen iallafall skulle kunna utföras på ett respektfullt sätt 

och att det ofta varade för länge. Handlingarna beskrevs av andra som “ett helvete” och det 

värsta man kunde utsättas för. I en vårdmiljö som präglas av ”vi och dem” är patienten, 

trots avståndet, samtidigt beroende av personalen, för att exempelvis kunna ta sig ut eller 

mellan barriärerna, få tillgång till sina egna ägodelar eller ens få ringa i telefonen. Vidare 

späds fenomenet på då patienterna upplevde att deras identitet suddades ut och att de blev 

kollektivt bemötta med regler, rutiner och aktiviteter (Hellzén & Lilja, 2008). I en sådan 

miljö, där patienten inte kan anpassa sig utan istället förminskas som människa, kan inte 

vården upplevas som vårdande. Utifrån detta är det inte konsigt att det får en reaktion på 

något sätt och att patienten så småningom kommer att gå över personalens utsatta gräns. 

Sambandet mellan kollisioner och vårdmiljö är konstaterat (Björkdahl, Heilig, Palmstierna 

& Hansebo, 2007), och det är framför allt patienten som blir lidande av de uttryck samt 

bemötande som känslorna får. Här kan vårdpersonal fråga sig om det är möjligt att 

gränsöverskridningar är ett sätt för patienten att värna om sin autonomi och integritet samt 

ett försök att få bevara sin värdighet som människa. Lindqvist (2012) beskriver detta som 

en självbevarelsedrift som sätter sig upp mot en auktoritär vårdkultur, vilken inte lever upp 

till de krav som ställs i Hälso- och sjukvårdslagen. Ytterligare ett exempel framkommer, 

som också visar hur patienten inte involverades tillräckligt i sin egen vård och sitt eget liv.  
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Här upplevde patienter en kränkning av värdigheten, då deras röster ibland inte hördes i 

kommunikationen med personalen och de hade inga förutsättningar för att ifrågasätta eller 

påverka sin situation (Ørjasæter & Ness, 2016). Bowers et al. (2015) förklarar hur denna 

brist bidrog till känslor som ilska, frustration och hopplöshet samt även ett beteende som 

var kopplat till dessa känslor. Även här visar exemplet på hur patienten enligt avdelningens 

regler kan ”gå över gränsen”. Detta kan nog för en person som inte är tvångsvårdad vara 

ett fullkomligt naturligt sätt att reagera då ansvar, integritet och autonomi tas ifrån en och 

man blir behandlar som en omyndig person utan känslor, tankar, åsikter, idéer eller ens en 

röst. Trots att patienten tvångsvårdas har patienten ofta en repertoar av styrkor som 

sjuksköterskan kan ta tillvara på (Maghsoudi et al., 2012) och genom att förneka dessa 

känner patienten att det inte finns några alternativ och att deras åsikt inte är värdefull 

(Danielsson et al. 2009).  

 

I förhållande till ”vi mot dem” framkom även skyddande faktorer mot dessa strukturer. 

Dessa var beroende av sjuksköterskans omvårdnad och visar hur samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten kan fungera samt vilken betydelse det har för patientens 

upplevelse av värdighet. Dessa exempel visar hur sjuksköterskan kan hjälpa och stödja 

patienten till att anpassa sig till sin situation i mötet med vårdverksamheten, vilket i 

enlighet med adaptionsteorin beskriver hur psykiatrisk tvångsvård kan och bör upplevas. 

Detta var förekommande då patienten fick en djupare kontakt med sjuksköterskan och blev 

sedd som en människa med ett människovärde som stärke individen utifrån dess egna 

behov och förutsättningar. I dessa fall fanns en fungerande kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska där sjuksköterskans bemötande kunde bygga upp ett ömsesidigt 

förtroende och en relation mellan parterna. När sjuksköterskan hade utrymme för 

omvårdande handlingar och tid för att skapa en relation till patienten, kunde vården 

upplevas som stärkande för patientens upplevelse av värdighet. Vården kunde vara en hjälp 

och en tillflyktsort då verkligheten inte längre var hanterbar (Danielson et al., 2009). Här 

fick patienten möjlighet att lyfta frågor som rörde dess mänskliga värde vilket blev bemött 

med respekt och uppmärksammat av vårdpersonal. Detta kan uppmärksamma ett 

fungerande samspel inom psykiatrisk tvångsvård, som inte bygger på konflikter kring makt 

och utrymme utan istället bygger på samarbete.  

 

Trots att positiva exempel var förekommande fanns en generell uppfattning hos patienterna 

som övervägdes av att sjuksköterskorna inte hade tid eller inte var tillräckligt engagerade. 

Patienterna upplevde att de inte blev sedda och behandlade som människor (Bowers et al., 

2015). Hellzén & Lilja (2008) beskriver att en stor önskan hos patienten var att ha en 

människa att prata med och lita på, men istället kunde de ofta uppleva att vårdpersonalen 

gav dem medicin och inte mänsklig kontakt. För att förstå den komplexa bilden av detta är 

det nödvändigt att ha kunskap kring hur tvångsvården uppfattas från sjuksköterskans 

perspektiv. Förutsättningarna för framför allt de psykosociala faktorerna stod i relation till 

organisatoriska förutsättningar, där underbemanning och hög arbetsbelastning resulterade i 

att omvårdnaden skalades ner. Det framgick även hur sjuksköterskans engagemang, både i 

det dagliga arbetet samt i försök till förändringar i vårdmiljön, möttes av motgångar då 

deras önskemål inte blev hörda av organisation eller ledning. Om denna arbetsbelastning 

ställs i relation till sjuksköterskans etiska ansvar blir det även tydligt hur sjuksköterskans 

professionella roll inte respekteras med risk att arbetet blir till en börda för 

sjuksköterskorna. Innebörden av att sjuksköterskorna har för lite tid samt att patienterna 

har stort behov av omvårdnad, inskränker möjligheterna till att stärka patienternas 

värdighet i just den vårdmiljö som menar att hjälpa och stödja.  

  



 17     

Larsen och Torkelsen (2013) kan åskådliggöra personalens perspektiv som präglades av 

dåligt samvete, skuldkänslor och en medvetenhet om hur kränkande patienten kunde 

uppleva vårdmiljön.  

 

Även om patienten är given ett människovärde tycks upplevelsen av det vara helt beroende 

av förutsättningarna för den relativa värdigheten i vårdmiljön. Dessa fynd kan ställas i 

relation till Edlund och Lindwalls (2012) beskrivningar av värdighet vilka kan påverkas av 

andra människors handlingar och förhållningssätt samt vara beroende av vårdpersonalens 

och den gemensamma vårdkulturens moral, etik och normer. Dessa faktorer är inte alltid är 

medvetna och kan vara svåra att förstå, därav är det av betydelse att lyfta dessa då de 

skapar förutsättningar för patientens anpassning i sin tillvaro. Miljön är såväl den inre 

verkligheten som den yttre situationen och för att klara av utmaningar från både inre och 

yttre faktorer behöver människan få utrymme att utvecklas i takt med den fysiska och 

psykosociala miljön (Roy, 2009). Mot dessa antaganden visar faktorerna att patienten inte 

får möjlighet till detta vilket får en negativ inverkan på patientens tillfrisknande och 

upplevelse av värdighet. Roy (2009) menar även att sjuksköterskans stöd är avgörande för 

patienten i mötet med svårigheter och utmaningar, vilket tillsammans med resultatet 

utmärker en brist i vårdmiljön, inom psykiatrisk tvångsvård. Detta fenomen visar även 

utifrån adaptionsteorin, hur personalens också behöver adaptera till sin professionella roll i 

miljön, då dess agerande kan medföra negativa faktorer till vårdmiljön. Detta är skäl för att 

kritiskt reflektera kring sitt eget beteende och huruvida man som personal kan motverka en 

vårdkultur som präglas av ”vi mot dem” samt vilka förändringar som behöver ske för att ge 

mer utrymme åt omvårdnad och samarbete. Detta kan inte förväntas av patienten då det är 

vårdgivaren, organisationen och sjuksköterskan som enligt lagar och etiska ramverk bär 

ansvaret och patienten som har behov av hjälp och stöd. Dock kan fokuseringen på ett 

samarbete påverka patientens förmåga till problemlösning, beslutsfattande samt hur 

patienten hanterar känslor och kan knyta an till andra människor, vilket i sin tur blir ett 

positivt inslag i vårdmiljön. 

 

En begränsning av patientens värdighet kan enligt Caspari et al. (2011) innebära förlorad 

identitet och social roll, att inte känna sig värdesatt, duglig, ha kontroll över sitt liv och att 

vara en börda för andra (Cabri et al., 2015). Att behöva uppleva detta reducerar patientens 

förutsättningar för att kunna stärkas som människa och därmed tillfriskna från sin psykiska 

ohälsa. Mot denna bakgrund kan man fråga sig vilken innebörd vården har för patienten, då 

vårdmiljön inom flera områden inte utgår från eller är anpassad efter patienten. De 

grundläggande idéerna för vad värdigheten och patienten kräver kan ha svårt att passa 

inom ramarna för hur den psykiatriska vårdavdelningen är utformad idag. Men vad är 

alternativen? Å andra sidan kan allvarlig psykisk ohälsa innebära risker, där patienten kan 

utgöra en fara för sig själv och för andra. Detta indikerar att tvångsvård trots 

komplikationer ändå är nödvändig men även att patientengruppen är utsatta i samhället 

även innan vården påbörjats. Detta lyfter själv till att vidare ifrågasätta i vilken 

utsträckning patienten ska behöva utsättas för fler kränkningar i just den vårdmiljö som 

egentligen ska vara omvårdande, bekräftande och skapa förutsättningar för tillfrisknande. 

Trots det faktum att vissa faktorer kan ses som nödvändiga säkerhetsåtgärder är det inte tid 

att lyfta en diskussion kring hur detta bör kompenseras, ifall vårdpersonal också behöver 

gränser samt i vilket omfattningen det går att bryta ner strukturer, utan tid för att 

genomföra direkta förändringar i vårdmiljön. Gränsen mellan patient och personal arbetar 

inte enbart emot etiska principer eller är direkt kränkande för patientens värdighet, utan 

kan även innebära ett hinder för behandling, tillfrisknande och patientens framtid.  
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Roy (2009) menar även att den etiska utvecklingen inte har hängt med i vårdutvecklingen, 

vilket kräver en reflektion kring patientens unika behov och vilka förutsättningar patienten 

har i omgivningen. För att kunna bevara eller främja patienters värdighet samt för att 

hantera dess psykiska ohälsa i relation till den föränderliga miljön, behöver vårdmiljön ta 

tillvara på patientens resurser ur ett holistiskt sammanhang för att patienten ska kunna hitta 

sin plats i tillvaron. 

 

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte utfördes en litteraturöversikt. Metoden ansågs ha fördelar då 

det fanns gedigen forskning inom problemområdet och genom att sammanställa dessa 

studier, kunde en överskådlig bild skapas. Metodvalet stärktes av att en litteraturöversikt 

inkluderar upplevelser från många deltagare, vilket ger ett brett och generaliserbart resultat 

(Forsberg & Wengström, 2016). Som alternativ metod hade en systematisk 

litteraturöversikt kunnat ge en mer trovärdig och heltäckande bild genom analys av ett 

större datamaterial. Då denna metod är tidskrävande fanns inte den möjligheten på grund 

av den begränsade tidsramen. En kvalitativ eller kvantitativ studie var andra alternativ. 

Dock är patientgruppen inom psykiatrisk tvångsvård utsatt och att genomföra en studie här 

kräver mycket kunskap, tid och dessutom godkännanden från organisationen samt etisk 

nämnd. En uppsats på kanditatnivå hade inte kunnat uppfylla de kraven.  

 

Urvalskriterierna som valdes var breda för att försöka täcka vårdmiljön på avdelningen 

samt ge generell bild som visar hur situationen överlag kan se ut på en 

tvångsvårdsavdelning. Resultatet hade kunna påverkats om smalare begränsningar hade 

valts eller om urvalet skulle bestämmas med förutbestämda variabler. Dock var detta inget 

som eftersträvades. Datainsamlingen inleddes genom att försöka hitta vedertagna ämnesord 

vilka kunde inkludera relevanta artiklar som motsvarade syftet. Detta var ett sätt att försöka 

stärka validiteten i studien, då ämnesord underlättar sökandet efter relevanta artiklar. Detta 

resulterade i några användbara ämnesord, men trotts ett gediget bakgrundsarbete visade det 

sig vara svårt att med hjälp av dessa hitta artiklar av relevans för syftet. Detta var 

framförallt på grund av att det inte fanns ett tillräckligt bra ämnesord för begreppet 

värdighet. Den närmaste MESH-termen för detta var “Personhood” vilket inte används i 

artiklarna som besvarade studiens syfte. Det visade sig även att sökord för tvångsvård, så 

som “Commitment of Mentally Ill” och “Involuntary Commitment”, gjorde att 

sökningarna blev för smala och inte heller gav resultat. Då användbara artiklar hittades, 

jämfördes dessa för att se om de hade använt sig av något gemensamt ämnesord, vilket inte 

var fallet. Av den anledningen utfördes flera sökningar som utnyttjade 

fritextsökningsfunktionen, i enlighet med Henricson (2012) som menar att fritextsökning 

kan användas då ett tillräckligt bra ämnesord inte går att hitta. De vedertagna ämnesord 

som hittades kunde i viss mån stärka datainsamlingens validitet och användes i 

kombination fritextsökning. Nackdelar med en litteraturöversikt kan vara att urvalet kan bli 

selektivt och formas efter den egna förförståelsen (Forsberg & Wengström, 2016). Innan 

studien genomfördes var författarna inte enade kring hur den psykiatriska vården 

fungerade, detta på grund av olika erfarenheter från psykiatrisk tvångsvård. Den ena 

skribenten hade positiva erfarenheter medan den andra hade en negativ bild av hur 

patienten behandlades inom tvångsvården. Genom att träffarna i databaserna bearbetades 

på ett metodiskt sätt, där samtliga träfflistor granskades med noggrannhet, kunde ett 

selektivt urval till en viss del undvikas vilket kunde stärka datainsamlingens validitet. 

Datainsamlingen dokumenterades under arbetets gång för att på ett trovärdigt sätt kunna 

redovisas i en söktabell för att stärka studiens reabilitet (Henricson, 2012).  
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I databearbetning och dataanalys minskades risk för feltolkningar av att studien hade två 

skribenter som läste artiklarna. Detta styrker arbetet, då två personer enskilt kunde tolka 

studierna för att sedan jämföra hur samstämmiga och rimliga tolkningarna var. Under 

databearbetningen granskades artiklarna utifrån granskningsmall för kvalitetsbedömning 

vilket enligt Henricson (2012) bidrar till ökad trovärdighet. Här diskuterades 

reproducerbarhet, huruvida studier kunde förklara bortfall samt genomföras på nytt och ge 

liknande resultat och slutsats. Hänsyn visades även till studiernas tillförlitlighet där de 

inkluderade artiklarnas form och struktur ansågs vara vedertagen. Särskilt granskades 

artiklarna utifrån etiska principer vilket ansågs vara viktigt då den inkluderade 

patientgruppen är utsatt i sin situation. Enligt Polit och Beck (2016) är detta även ett sätt att 

säkerställa bättre kvalité och trovärdighet i en litteraturöversikt. Endast artiklar som 

genomgått en etisk granskning, antingen genom en etisk komitté eller att de har etiska 

överväganden inkluderades. En artikel som inte hade godkänts ur etisk komitté hade blivit 

godkänd av sjukhuset och universitet och uppfyllde även Helgessons (2015) fyra etiska 

principerna i sitt genomförande, vilket tolkades vara tillräckligt. Efter bearbetningen 

redovisades artiklarna i en artikelmatris, vilket ger en överskådlig bild av de inkluderade 

artiklarna och enligt Rosén (2012) underlättar bedömning av trovärdighet och 

tillförlitlighet. Resultaten diskuterades och analyserades innan de presenterades i studien 

för att inte skulle förvrängas eller återges felaktigt. En deduktiv analys användes, vilket 

innebär att en färdig teori används för att analysera innehållet i resultatet (Danielson, 

2017). Ämnesområden utsågs innan analysprocessen började, vilka från början bestod av 

tre områden. Dessa markerades i texten med olika färger och på det sättet strukturerades 

resultatet och minskade risken för att utesluta resultat. I artiklarna som analyserades fanns 

en överensstämmelse mellan resultatet, där flera resultat var återkommande i flera artiklar, 

detta var en styrka som kunde öka trovärdigheten i studiens resultat.  

 

Totalt inkluderades tretton vetenskapliga artiklar från databassökningen samt ytterligare 

fyra stycken från en manuell sökning. Det är möjligt att den manuella sökningen har 

påverkat resultaten genom att vara ett selektivt urval, men detta är inte troligt då resultaten 

överlag har varit återkommande i flera artiklar. Totalt 17 vetenskapliga artiklar bedömdes 

ge en heltäckande bild för att kunna besvara studiens syfte samt ge en överskådlig bild av 

problemområdet. Ett större kunskapsvärde kan skapas då flera kvalitativa artiklar med 

liknande syfte sammanställs (Friberg, 2017a), vilket är en styrka i arbetet då tio kvalitativa 

studier med liknande resultat kunde inkluderas vilket utifrån patienternas upplevelser 

kunde skapa en djup förståelse över situationen på avdelningen. Även kvantitativa artiklar 

inkluderades för att få ett bredare och mer generaliserbart perspektiv. Att de inkluderade 

studierna har kunnat belysa syftet från flera olika perspektiv kan enligt Forsberg och 

Wengström (2016) ses som en styrka i arbetet. Ytterligare en styrka är att underlaget består 

av artiklar som bedömdes ha medel till hög kvalité samt hög trovärdighet. Sex av artiklarna 

bedömdes ha medel kvalité och tolv artiklar bedömdes ha hög kvalité. Inför resultatet fanns 

möjlighet att exkludera flera artiklar som bedömdes ha låg kvalité, då det i 

databassökningen kunde hittas 33 stycken artiklar som hade användbara resultat inför 

sammanställningen. Bortfallet tros ha liten betydelse för resultatet då flera av artiklarna 

med låg kvalité hade liknande resultat som de inkluderade artiklarna i resultatet. 

 

De flesta studier som inkluderades var utförda inom tvångsvård eller hade en uppenbar 

tvångsvårdsinriktning. I några studier var det oklart om det endast vårdades patienter under 

tvång där eller om det här även fanns patienter som vårdades frivilligt.  
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Syftet var formulerat för att inkludera studier som behandlade psykiatriska vårdavdelningar 

där det beräknades finnas patienter som vårdades under tvång, men det går inte att 

säkerställa att icke-tvångsvårdade patienter inom psykiatrisk vård eventuellt kan ha 

påverkat resultatet. Det gick inte heller att urskilja vilken typ av psykisk ohälsa som 

patienten har haft under vårdtiden. Underlaget omfattar totalt 1015 patienter vilket kan 

argumentera för att studien ska vara generaliserbar inom psykiatrisk tvångsvård. Dock 

föreligger ändå en risk att patienter medvetet kan ha exkluderats av forskarna från de 

inkluderade studierna. Detta kan vara beroende på patienternas tillstånd, då en person med 

allvarlig psykisk ohälsa inte alltid kan ha de förutsättningar som krävs för att kunna delta i 

en studie, exempelvis en patient som har psykos eller vanföreställnigssyndrom. Patienter 

på en psykiatrisk tvångsvårdsavdelning är dessutom unika individer som på grund av bland 

annat olika sjukdomstillstånd eller diagnoser kan ha olika beteenden och därmed olika 

upplevelser av vårdens bemötande. Patientens upplevelse av tvångsvård kan skiljas åt, 

exempelvis beroende på om patienten har haft en djup depression eller mani under 

vårdtiden. Det går inte att avgöra vad patienterna har behandlats för, dock framkommer det 

i de flesta studier att datainsamlingen är utförd antingen då vårdtiden är avslutad eller i 

slutet av vårdtiden då patienten är mer stabil, vilket talar för att patienterna inte behöver ha 

exkluderats på grund av tillstånd eller symtom relaterat till den psykiska ohälsan. 
 

Fyra av artiklarna var utförda i Sverige och sju var utförda i Europa, varav tre i 

Skandinavien. Här har ett antagande gjorts vilket är att lagar och regler kring psykiatrisk 

tvångsvård inte skiljer sig åt avsevärt. En svaghet i studien är att det här inte har 

genomförts en ordentlig granskning av hur andra länders lagar och vård ser ut och hur de 

kan skiljas åt i jämförelse med Sveriges. Ytterligare fem artiklar är utförda utanför Europa 

men i länder med liknande kultur som Sveriges, dessa var tre artiklar från Australien och 

två artiklar från USA vilka ansågs inkludera patienter och vårdmiljöer som kunde likna den 

svenska vården. En artikel som inkluderades var från Iran vilket i detta avseende kan 

innebära en svaghet då studien innefattar patienter från en annan kulturell kontext än det 

västerländska perspektiv som undersökts, trots det ger artikeln insyn i faktorer som var av 

betydelse för patientens upplevelse av tvångsvård samt psykisk ohälsa och inkluderas 

därför i resultatet. Antagandet har gjorts med förhoppning om att studien kan vara 

överförbar och intressant som underlag för vidare forskning, kliniska riktlinjer och 

utveckling av vårdmiljöer.  

 

Slutsats   

Slutsatsen blev att flera faktorer i vårdmiljön påverkade patientens upplevelse av värdighet 

på ett negativt sätt och att patienten hade begränsade förutsättningar för att kunna anpassa 

sig till situationen på avdelningen. Patienten var i en utsatt och underlägsen position där de 

kunde uppleva sig vara kontrollerade och förvarade, utan att få sina behov bekräftade. I de 

fall sjuksköterskan och patienten fick förutsättningar för att skapa en relation kunde 

sjuksköterskan förmedla en känsla av trygghet och stöd vilket resulterade i att vårdmiljön 

kunde vara stärkande. Detta överskuggades dock av bristande delaktighet, bemötande och 

en kränkande vårdkultur. 
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Fortsatta studier   

Generellt har artiklarna i denna studie måttligt bevisvärde och under processen har det 

uppmärksammats att det saknas studier med högre bevisvärde inom problemområdet. 

Således bör en systematisk litteraturstudie samt randomiserade och kontrollerade studier 

genomföras inom problemområdet, för att ge en ytterligare trovärdig överblick. Studier bör 

komplettera resultaten med att undersöka hur faktorer kan påverka patientens tillfrisknande 

samt vilka konsekvenser som negativa upplevelser från psykiatrisk tvångsvård kan få för 

patienten på lång sikt.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

En förhoppning finns att studien kan användas för att skapa intresse, bidra med 

evidensbaserad kunskap samt som plattform för vidare utveckling av vårdmiljöer och 

riktlinjer inom psykiatrisk tvångsvård. Här krävs flera insatser i vårdmiljön för att 

patienten ska få bättre förutsättningar, dessa inkluderar bland annat ekonomi, utbildning, 

planering och utvärdering. Exempelvis kan studien användas som underlag för att förklara 

problemområdet för utomstående och oberoende organisationer, vilka bör kopplas in för att 

grundligt utreda frågan om patientens mänskliga värde inom tvångsvården. Utifrån detta 

kan krav ställas på organisationer och verksamhetschefer samt lyfta problemet på 

samhällsnivå för att diskussionen ska få förutsättningar att leda till faktiska förändringar. 

Vidare kan studien användas i organisationen, för att skapa en objektiv diskussion kring 

hur den rådande vårdkulturen påverkar arbetet på avdelningen, vilka konsekvenser detta får 

för patienten samt hur personal och organisation tillsammans kan arbeta för att genomföra 

förändringar. Avdelningarna ska kunna vara utformade efter att vårda patienter med 

psykisk ohälsa och erbjuda professionell vård, där bland annat en patientnära omvårdnad, 

bättre bemanning, utbildning inom våldsprevention samt, delaktighet och anpassade 

aktiviteter ska sätta patienten i fokus. Slutligen finns en förhoppning om att studien ska 

vara stärkande för den enskilda patienten, genom att bekräfta och uppmärksamma dessa 

subjektiva upplevelser samt i takt med en utvecklig av vårdmiljöer, vara delaktig i att 

skapa bättre förutsättningar för patienter med allvarlig psykisk ohälsa.  
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



II 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Andes M, 

Shattell MM, 

Thomas D 
2008 
USA 

 

How patients and 

nurses 

experience the 

acute care 

psychiatric 

environment. 

 

Att utforska patienter 

och sjuksköterskors 

erfarenheter av 

vårdmiljön, på en 

akutpsykiatrisk 

avdelning. 

 

Design: Intervjustudie med fenomenologisk 

metod. 
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter och 

sjuksköterskor på avdelningen. 
Datainsamling: Öppen och bred intervjufråga 

med uppföljningsfrågor, där deltagare subjektivt 

och detaljerat fick beskriva vårdmiljön. 

Intervjuernas spelades in. 
Analys: Inspelningarna transkriberades och data 

analyserades tematiskt samt kategoriserades. 

 

 

19 
(0) 

 

Resultaten visade att deltagarnas 

beskrivningar av vårdmiljön inte stödjer 

inte de beskrivningar av en vårdande 

miljö som finns i litteratur. En relation 

mellan sjuksköterskan och patienten var 

eftersträvad av sjuksköterskan, men var 

nästan inte närvarande i patientens 

beskrivningar. Patienterna upplevde att 

de fick mer omvårdnad genom 

interaktion med andra patienter. 

 

K 
I 
 

 

Bell C, Beres 

K, Duke P, 

Judge C, 

Shattell M, 

Southard K 
2015 
USA 

 

How Patients 

and Nurses 

Experience an 

Open Versus an 

Enclosed 

Nursing Station 

on an Inpatient 

Psychiatric Unit. 
 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors och 

patienters uppfattning 

av vårdmiljön, på en 

psykiatrisk 

vårdavdelning, innan 

och efter att en 

inglasad 

sjuksköterskestation 

togs bort. 

 

Design: En jämförande intervjustudie med 

fenomenologisk metod. 
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter och 

sjuksköterskor på en psykiatrisk avdelning. 
Datainsamling: Intervjuer med öppna frågor 

samt följdfrågor. Intervjuernas spelades in.  
Analys: Inspelningarna transkriberades och data 

analyserades med fenomenologisk metod samt 

strukturerades tematiskt.  

 

29 
(0) 

 

Resultaten visar att sjuksköterskor hade 

blandade känslor efter att 

sjuksköterskestationen försvann, då 

denna säkrade sekretess och gav 

utrymme för ett koncentrerat arbete, 

samtidigt var de medvetna om den 

barriär som skapades mellan personal 

och patient. Patienter var eniga om att 

vårdmiljön var bättre efter att 

sjuksköterskestationen togs bort och 

uppgav ökade känslor av frihet, säkerhet 

och bättre relation till sjuksköterskorna.  

 

K 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
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publikation) 
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Titel 
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Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Bond K, 

Helen D, 

Woods H 
2017 

England 

 

An audit of service 

users' perception of 

choice in a 24-hour 

mental health 

setting. 

 

Att uppskatta 

patientens upplevelse 

av val på en 

psykiatrisk avdelning, 

baserat på 6 domän i 

Maslows 

behovstrappa. 

 

Design: Icke-experimentiell och prospektiv 

studie. 
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter 

inskrivna på en psykiatrisk vårdavdelning. 
Datainsamling: En enkät var framtagen där 

patienten kunde skatta svaren i skala. 
Analys: Signifikansprövning där varje 

kategori fick en attitydskala. Medelvärdet i 

varje kategori beräknades innan och efter 

interventionen. 

 

27 
(0) 

 

 

Patientens upplevelse av val är 

beroende av relationen till personal 

eller hur värderad de känner sig på 

avdelningen. 

 

P 
II 
 

 

Bowers L, 

Burrow H, 

Dhillon J, 

Duckworth 

A, Massey E, 

O´Sullivan J, 

Fife S, 

Marsh-

Picksley S, 

Kelly S, 

Stewart D, 

Wright S 
2015 

England 

 

Thematic analysis 

of psychiatric 

patients' 

perceptions of 

nursing staff. 

 

Att undersöka 

patienters uppfattning 

av personal och dess 

professionella 

egenskaper, samt hur 

det påverkar 

vårdmiljön på 

avdelningen. 

 

Design: Intervjustudie som är en del av en 

större longitudinell studie med blandade 

metoder. 
Urval: Slumpmässigt urval av patienter 

beroende på vilka som var lämpliga och 

tillgängliga för intervju. 
Datainsamling: Deltagare intervjuades efter 

en intervjuguide som utformades efter 

evidensbaserade modeller. Intervjuernas 

spelades in.  
Analys: Inspelningarna transkriberades och 

data genomgick tematisk analys vilket 

resulterade i 6 teman. 

 

 

119 

 

Patienter har förståelse för att 

sjuksköterskorna har ett svårt och 

stressigt arbete men uttryckte 

samtidigt känslor som ilska, 

frustration och hopplöshet. 

Patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna inte förstod problem 

från deras perspektiv och att 

sjuksköterskan inte sympatiserade 

med patienterna.  

 

K 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Brunt D, 

Johansson M, 

Laike T, 

Marcheschi E 
2016 

Sverige 

 

Housing design and 

people with severe 

mental illness: An 

observational 

approach to the 

investigation of 

supported housing 

facilities. 

 

 

 

Att undersöka vilken 

betydelse 

arkitektoniska 

egenskaper har för 

relationer och 

beteendemönster på 

en psykiatrisk 

avdelning. 
 

 

Design: Icke-experimentiell och prospektiv 

studie. 
Urval: Slumpmässigt urval av patienter 

observerades på fyra avdelningar med hög 

och låg kvalité. 
Datainsamling: Data samlades med två 

skattningsinstrument, SOM och QUIS, för 

studera sociala relationer/sammanhang och 

patienternas beteenden i olika situationer.  
Analys: Signifikantsprövning med t-test och 

Chi-2-test, för att se skillnaden mellan en låg 

till hög kvalitéts avdelning relaterat till 

beteénden och upplevelser. 

 

56 
(0) 

 

Resultaten visar att den fysiska 

designen har påverkar hur 

vårdmiljön uppfattas och används. 

Dessutom påverkas patientens 

beteendemönster samt dess 

erfarenheter av vårdtiden.  

 

P 
I 

 

 

Cabri G, 

Carretti E, 

Giovane C, 

Di Lorenzo 

R, Ferri P,  

Galli G, 

Giambalvo 

N, Rioli G, 

Saraceni S, 

Spiga G 
2015 

Italien 

 

A preliminary study 

of Patient Dignity 

Inventory validation 

among patients 

hospitalized in an 

acute psychiatric 

ward. 

 

 

Att undersöka 

upplevelsen av 

värdighet bland 

patienter på en 

psykiatrisk 

avdelning, genom att 

använda Patient 

Dignity Inventory, 

(PDI). 

 

Design: Icke-experimentell 

tvärsnittsundersökning.  
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter 

på avdelningen. 
Datainsamling: 
Mätinstrumentet PDI skattades av alla 

patienter vid utskrivning från avdelningen.  

Analys: 
Beskrivande statistik baserat på kliniska och 

demografiska variabler. 

 

 

 

145 
(10) 

 

 

Teman som patienterna upplever ha 

störst betydelse för upplevelsen av 

värdighet är: 1) förlorad själv-

identitet och social roll 2) oro och 

osäkerhet för framtiden 3) förlorad 

autonomi.   

 

P 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
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Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Daniel J, 

Love M, 

Nicholls D, 

Norman T, 

Olver J 
2007 

Australien 

 

The impact of a 

changed 

environment on 

arousal levels of 

patients in a secure 

extended 

rehabilitation 

facility. 

 

Att undersöka 

betydelsen av 

förändringar i 

vårdmiljön, genom 

att mäta 

tvångsvårdade 

patienters 

aggressivitet och 

avvikande 

beteenden. 

 

Design: En icke-experimentiell, jämförande 

och prospektiv studie. 
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter 

som fanns närvarande vid båda 

undersökningstillfällen. 
Datainsamling: Data samlades från 

avdelningarnas rapportering av isoleringar 

samt anmälningar om aggressivt beteende, 

innan och efter förändringar i vårdmiljön.  
Analys: Data jämfördes i 

signifikansprövning, i form av student´s t-

test, innan och efter flytten. 

 

15 
(0) 

 

Aggressivt beteende och isolering 

minskade markant då patienterna 

flyttade från en temporär lokal till en 

rymlig och ljus avdelning som var 

planerad för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. 

 

P 
I 

 

 

Danielson E, 

Johansson 

IM, Skärsäter 

I 
2009 

Sverige 

 

The meaning of care 

on a locked acute 

psychiatric ward: 

Patients´experiences. 

 

Att belysa vilken 

betydelse omvårdnad 

har för patienten på 

en låst psykiatrisk 

avdelning.   

 

Design: Intervjustudie  
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter 

med ätstörningar och affektiva 

sjukdomar/störningar. 
Datainsamling: Intervjuer med 

standardiserade, strukturerade och öppna 

frågor. Intervjuernas spelades in.  
Analys: Inspelningarna transkriberades och 

data behandlades med innehållsanalys 

 

 

12 
(2) 

 

Resultaten visade att omvårdnad 

kunde lindra lidande och brist på det 

ge upphov till stress. Minskat lidande 

stod i relation till erfarenheter av 

stärkt integritet och självförtroende, 

att bli stöttad och ha en trygg plats på 

avdelningen. Erfarenheter där 

patienten istället upplevt brist på 

omvårdnad ledde till känslan av litet 

inflytande, små valmöjligheter samt 

upplevelser av att vara kontrollerad, 

beroende och instängd. 

 

K 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Danielson E, 

Johansson 

IM, Skärsäter 

I, 
2013 

Sverige 

 

The experience of 

working on a locked 

acute psychiatric 

ward. 

 

Att beskriva 

vårdpersonals 

erfarenheter av att 

jobba på en 

tvångsvårdsavdelning. 

 

Design: Intervjustudie som är en del av en 

större etnografisk undersökning. 
Urval: Icke slumpmässigt urval av 

vårdpersonal på en tvångsvårdsavdelning 
Datainsamling: Intervjuguide med öppna 

frågor. Intervjuernas spelades in.   
Analys: Inspelningarna transkriberades och 

bearbetades i en innehållsanalys. Data 

klassificerades och tolkades i 4 teman. 

 

10 
(0) 

 

Resultaten visar att vårdpersonal på 

en tvångsvårdsavdelning påverkas 

av vårdmiljön. Tung 

arbetsbelastning leder till att 

ansvaret gentemot patienterna blir 

en börda, således ökar personalens 

kontroll av patienterna. 

 

K 
I 

 

 

Donald F, 

Duff C, Lee 

S, Kroschel 

J, Kulkarni J 
2015 

Australien 

 

Consumer 

perspectives on the 

therapeutic value of 

a psychiatric 

environment. 

 

Att undersöka vilken 

roll vårdmiljön har för 

patientens 

tillfrisknande, på en 

psykiatrisk avdelning. 

 

Design: Intervjustudie 
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter 

som vårdades på en psykiatrisk 

vårdavdelning. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som var detaljerat utvecklade för 

deltagarna som delades in i fokusgrupper 

spelades in.  
Analys: Inspelningarna transkriberades och 

bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. 

Data kodades och indelades i tre 

övergripande teman. 

 

19 
(1) 

 

De mest betydande faktorerna för 

patienten upplevelse indelade i 

teman: 1) betydelsen av 

vårdpersonalen, 2) arkitektoniska 

brister i den fysiska miljön vilket 

medför “förvirrande” utrymmen, 3) 

brist på aktiviteter och upplevelse 

av tristess pga en dåligt designad 

vårdavdelning. 

 

K 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
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Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Hellzén O, 

Lilja L 
2008 

Sverige 
 

 

Former patients' 

experience of 

psychiatric care: a 

qualitative 

investigation. 

 

Att få utökad 

förståelse för 

patienter och dess 

erfarenheter efter att 

ha vårdats inom 

psykiatrisk 

tvångsvård. 

 

Design: Intervjustudie 
Urval: Icke slumpmässigt urval av patienter 

som avslutat sin behandling på en 

psykiatrisk tvångsvårdsavdelning. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna följdfrågor spelades 

in.  
Analys: Data transkriberades och 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys, där data klassificerades 

och tolkades i 5 teman. 

 

10 
(0) 

 

Resultatet visar att patienters 

erfarenheter av vården var att en 

ständig kamp för att behålla sin 

värdighet i en omgivning som 

präglades av diskrimination och 

avvisanden. Teman: 1) att bli sedd 

som en sjukdom, 2) strävan efter 

kontroll i en skrämmande och 

främmande kontext, 3) ge efter för 

en underminerande vård, 4) möta 

en “överman”, 5) vård som ett ljus i 

mörkret. 

 

K 
I 

 

 

Hungerford 

C, Kidd K, 

Nicholls D, 

Threader J 
2015 

Australien 

 

The value of purpose 

built mental health 

facilities: Use of the 

Ward Atmosphere 

Scale to gauge the 

link between milieu 

and physical 

environment. 

 

 

Att undersöka vilken 

förändring som 

skedde i patienters 

upplevelser av en 

psykisk 

vårdavdelning, vid 

byte från en gammal 

till en ny och 

anpassad 

anläggning.  

 

Design: Icke-experimentell jämförande och 

prospektiv studie.  
Urval: Icke slumpmässigt urval av personal 

och patienter. 
Datainsamling: Med en självrapporterande 

WAS-skala som vid två tillfällen mätte 

upplevelsen av värdighet i olika variablar. 
Analys: Signifikansprövning med hjälp av 

student´s t-test, där en normalitet först 

utsågs för att sedan jämföras mot den nya 

och gamla avdelningen. 

 

192 
(5) 

 

Resultatet visar en tydlig 

förbättring i upplevelsen av 

atmosfären. I den nya vårdmiljön 

var arkitekturen en viktig 

beståndsdel i upplevelsen av 

atmosfären, både för patienter och 

personal, där patienter upplevde sig 

bland annat vara mindre 

kontrollerade. 

 

P 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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publikation) 
Land (där 

studien 
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Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Kautianen H, 

Kuivalainen 

S, 

Louherantia 

O, Putkonen 

A, Repo-

Tiihonen E, 

Ryynänen O, 

Tiihonen J 
2009 

Finland 

 

Cluster-Randomized 

Controlled Trial of 

Reducing seculusion 

and restraint in 

secures care of men 

with schizophrenia 

 

Att undersöka om 

isolering och tvång 

kan förebyggas utan 

att våldet ökar, inom 

psykiatrisk vård. 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

som jämför data efter att personal och 

patienter genomgått en våldsförebyggande 

utbildning, med data från två från 

föregående år. 
Urval: Icke slumpmässigt urval från 13 

avdelningar där personal och patienter 

inkluderades. 
Datainsamling: Förekomst av tvång och 

isolering samt våld som registrerats i 

sjukhusets databaser.  
Analys: Poisson´s regression analys. 

 

300 
(0) 

 

Isolering och tvång förebyggdes 

utan att våldet ökade på 

avdelningarna. Tiden spenderad i 

isolering eller bältesläggning 

minskade från 110 till 56 

timmar/månad. Antal 

våldsincidenter minskade från 

1,1% till 0,4 %. 

 

RCT 
I 

 

 

Larsen I, 

Torkelsen T 
2013 

Norge 

 

Coercion in a locked 

psychiatric ward: 

Perspectives of 

patients and staff. 

 

Att undersöka 

erfarenheter av tvång 

bland patienter och 

personal på en 

psykiatrisk 

tvångsvårdsavdelning. 

 

Design: Intervjustudie med etnografisk 

metod. 
Urval: Icke slumpmässigt utvalda patienter 

och personal på en psykiatrisk 

tvångsvårdsavdelning. 
Datainsamling: Datan insamlades med 

halvstrukturerade intervjuer samt från 

observationer och konversationer mellan 

patienter och vårdare, vilket allt 

dokumenterades. Intervjuernas spelades in.  
Analys: Data transkriberades och 

analyserades med fenomenografisk metod 

vilket resulterade i 4 teman. 

 

34 
(0) 

 

Patienter känner sig ofta 

underlägsna personalen och 

personalen upplever ofta skuld 

över att kränka patientens 

värdighet. Teman: 1) 

tillrättavisningar och regler på 

avdelningen, 2) tvång uppfattas 

som nödvändigt, 3) betydelsen av 

den fysiska omgivningen och 4) att 

bli behandlad som en människa. 

 

K 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Titel 
 

Syfte 
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analys) 

 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Maghsoudi J, 

Oreyzi H, 

Zargham-

Boroujeni A 
2012 
Iran 

 

Exploring the 

Strengths of Patients 

With Psychiatric 

Disorders: A 

Qualitative Study 

 

Att utforska 

patienters 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

psykiatrisk 

tvångsvård samt hur 

vården förhåller sig 

till patientens styrkor. 

 

Design: Deskriptiv intervjustudie. 
Urval: Icke slumpmässigt urval av 

patienter på en psykiatrisk avdelning. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna följdfrågor. 

Intervjuernas spelades in.  
Analys: Intervjuerna transkriberades och 

datan bearbetades i en innehållsanalys. 

Resultatet kategoriserades i 4 

huvudteman. 

 

21 
(0) 

 

Styrkor kunde hittas hos deltagarna, 

dock var patienterna eniga om att 

vårdpersonal sällan fokuserade på 

dessa.  

 

K 
II 

 

 

Thorsen A A, 

Rehnsfeldt A, 

Skorpen F 
2015 

Norge 

 

The significance of 

small things for 

dignity in 

psychiatric care. 

 

Att utforska 

patienters och 

närståendes 

erfarenheter av 

respekt för dess 

värdighet inom 

psykiatrisk 

tvångsvård. 

 

Design: Intervjustudie med 

fenomenologisk och hermeneutisk metod. 
Urval: Icke slumpmässigt utvalda 

deltagare från en tvångsvårdsavdelning 

samt närstående till personer som haft 

psykoser. 
Datainsamling: Kvalitativa intervjuer 

spelades in. Finns ingen mer information 

än detta. 
Analys: Inspelningarna transkriberades 

och bearbetades i en strukturerad analys. 

Data kategoriserades i 1 huvudtema med 

fyra undergrupper. 

 

11 
(0) 

 

Huvudtema: “Betydelsen av små 

saker för upplevelsen av 

värdighet”. Undergrupper: 1) att 

vara medveten om små saker, 2) 

vara medveten om vad man säger, 

3) bli mött, 4) vara medveten om 

personlig kemi. Dock ges inte dessa 

“små saker” tillräckligt med 

utrymme från personalen.  

 

K 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



XI 

 

Matris över inkluderade artiklar  
 

 

Författare 
År (för 
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Land (där 
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Syfte 
 

Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Ørjasæter K 

B, Ness O 
2016 

Norge 

 

Acting Out: 

Enabling 

Meaningful 

Participation Among 

People With Long-

Term Mental Health 

Problems in a Music 

and Theater 

Workshop. 

 

Att utforska 

patienters upplevelse 

av teater- och 

musikaktiviteter samt 

vad som gör det 

meningsfullt att delta, 

inom psykiatrisk 

vård. 

 

Design: Hermeneutisk intervjustudie. 
Urval: Icke slumpmässigt urval där 

lämpliga deltagare valdes ut och erbjöds 

att delta i studien. 
Datainsamling: Intervjuer som utgår från 

en frågeguide med öppna frågor. 

Intervjuernas spelades in.  
Analys: Inspelningarna transkriberades 

och analyserades med tematisk och 

hermeneutisk analysmetod. 2 

övergripande teman etableras utifrån 

sammanhang och mening. 

 

 

14 
(0) 

 

Resultaten visar att deltagandet är 

beroende av att vårdavdelningen är 

flexibel, personcentrerad och skapar 

resurser för en “sjukdomsfri zon”. 

Att dessutom ha personal som tror 

på kreativitet och betydelsen av 

aktiviteter är avgörande. Teman: 1) 

“ett utrymme för värdighet” och 2) 

“en kreativ arena”.  

 

K 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


