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Assessor: Kerstin Arnesson 

 

Psychiatric compulsory care is a complex field. It could be argued that the first and 

foremost difficulty lies in challenging the autonomy of the patients. The care includes 

control and restrictions, while simultaneously seeking cooperation and improvement from 

the patient; creating a very difficult surrounding. Therefore, the aim of this study was to 

understand how inpatients handled the complex context within the psychiatric 

compulsory care. Our study was a document analysis, where we analyzed blogs written 

by current and former inpatients. We analyzed the data using Lazarus theory about how 

people cope with internal and external stress in difficult situations. Within the theory, a 

number of different strategies as to how people cope with these situations are described. 

We identified three main strategies to manage the compulsory care; acceptance, 

avoidance and making time pass. We also identified unique ways of managing the care; 

using humor, writing on the blog and viewing the care as separated from their “normal 

world”. To sum up the main conclusions, we found that coping seemed to be a constantly 

changing process including different strategies, both emotional and behavioral. Lastly, 

our study showed that the context a person is in matters; the patients handled the situation 

with the possibilities within the compulsory care, and also seemed to create their own 

ways to cope. 
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1 Inledning  
 

“Du skulle varit med". Och det skulle jag ju. Absolut. Mycket hellre det än att sitta 

och stirra in i väggen på psykiatriavdelningen. Men sådant är livet. Det finns nog 

ingen som hade valt att vara här [...]. Det är inte mycket som är glammigt här men jag 

behöver vara här för att överleva. (Blogg 1). 

 

Ovanstående citat är skrivet av en person som bloggar om sin psykiska ohälsa och 

hur komplext det kan vara att vårdas med tvång; att å ena sidan förstå att vården 

behövs, men att å andra sidan inte vilja vårdas. Forskare som Anestis, Daffern, 

Thomas, Podubinski, Hollander, Lee, Foley, de Castella och Kulkarni (2012, s. 493) 

har också uppmärksammat att det finns en inneboende problematik i den 

psykiatriska tvångsvården: vårdformen är kontroversiell och omtalad, då den 

bortser från självbestämmande och utmanar mänskliga rättigheter (Anestis m.fl. 

2012, s. 493). Samtidigt kan tvångsvården ses som nödvändig då den utgör ett sista 

alternativ när frivillig vård inte är möjlig (Kjellin, Östman & Östman 2008, s. 51). 

Det kan exempelvis vara när en person utgör en fara för sig själv eller andra på 

grund av en allvarlig psykisk störning och inte kan samtycka till, eller anses ha 

förmåga att samtycka till frivillig vård (SFS: 1991:1128). Patienternas kontext i 

tvångsvården består av regler, låsta dörrar och bestämda rutiner. Det innefattar 

bland annat regler för när patienterna får vistas utomhus, när de får äta och under 

vilka omständigheter de får lämna avdelningen (Graneheim, Lindgren & Molin 

2016, ss. 1-2). 

 

Samtidigt som forskare beskriver tvångsvården som ett avsteg från mänskliga 

rättigheter, kan vi i statistiken se att tvångsvårdens omfattning är relativt stor i 

Sverige. Enligt Socialstyrelsens (2017) statistikdatabas vårdades drygt 11 500 

personer i den psykiatriska tvångsvården under 2016. Antalet patienter har 

dessutom ökat, från att 2011 vara ca 11 100 personer per år. Trots vårdens 

kontroversiella utformning, finns alltså en ökning av tvånget, där en relativt stor 

grupp människor tvingas undergå vård mot sin vilja (jmf Socialstyrelsen 2017).  
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1.1 Problemformulering  

 

Psykiatrisk tvångsvård kan beskrivas som en institution där personer med allvarlig 

psykisk ohälsa behandlas till följd av ett tvångsomhändertagande (Graneheim, 

Lindgren & Molin 2016, ss. 1-4). Genom institutionsvistelsen tvingas patienterna 

att anpassa sig till vardagen på institutionen och uppföra sig på det sätt institutionen 

kräver (Graneheim, Lindgren & Molin 2016, ss. 1-2; Danielson, Johansson & 

Skärsäter 2009, s. 501). Tvångsvården syftar därmed till att uppnå förändring hos 

människor (Levin 1997, ss. 88-89). Vidare är tvångsvårdens mål att patienterna på 

sikt ska motta frivillig vård, men för att uppnå detta krävs det att de är mottagliga 

och samarbetsvilliga (Ejneborn Looi 2015, ss. 9-16). 

  

I rapporten Ungdomar i tvångsvård – Råbyundersökningen 94 beskriver Claes 

Levin situationen inom tvångsvården. Trots att rapporten avser ungdomar 

innehåller den information som Levin beskriver som överförbar till annan 

institutionsvård: att försöka uppnå förändring genom tvång är någonting som leder 

till motstånd hos individer (Levin 1997, ss. 88-89). Inom den psykiatriska 

tvångsvården bildas det således en motsättning mellan patientens intressen och 

institutionens mål; det krävs en förändring av patienten där denne är 

samarbetsvillig, men samtidigt befinner sig patienten på institutionen till följd av 

tvång, som i sig skapar motstånd. Det är just detta vi anser vara problematiskt; 

vårdens utformning motsätter vårdens syfte, att skapa en miljö som på sikt leder till 

samarbete, förändring och frivillighet.  

 

Utifrån det som nyss sagts, tänker vi att patienterna i tvångsvården ställs inför att 

hantera en komplex och påfrestande situation. De måste känslomässigt hantera en 

position där självbestämmandet utmanas, men också en vardag med restriktioner, 

regler och kontroll. Av den anledningen vill vi genomföra en studie som fångar och 

problematiserar hur patienter känslomässigt såväl som beteendemässigt hanterade 

vardagen i den psykiatriska tvångsvården.  

 

För att problematisera området använder vi oss av den copingteori Lazarus lade 

grunden för år 1984. Teorin ger oss möjlighet att studera patienternas inre och yttre 
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hantering av påfrestande situationer samtidigt som teorin är väl beforskad och 

empiriskt belagd (jmf Folkman & Lazarus 1984; Lazarus 2000; Folkman & Tedlie 

Moskowitz 2004; Lazarus 2006). För att nå patienternas berättelser om hur de 

hanterat tvångsvården kommer vi att göra en dokumentstudie av bloggtexter. Vår 

studies position är motiverad då det har visat sig att det finns relativt få studier inom 

fältet psykiatrisk tvångsvård som fokuserar på patientperspektivet specifikt (jmf 

Hunter & Ridley 2013, s. 509; Graneheim, Lindgren & Molin 2016, s. 1). Vidare 

är vår ambition att tillföra ny socialvetenskaplig kunskap till forskningsfältet genom 

att studera ett ämne som historiskt sett befunnit sig inom vårdvetenskapens sfär. 

Med hjälp av det sociala arbetets perspektiv kan vi förstå patienters hantering av 

tvångsvårdens kontext utifrån individ- och gruppnivå samt hur nivåerna påverkar 

varandra.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att med hjälp av patienters bloggtexter förstå hur de hanterade 

tillvaron inom den psykiatriska tvångsvården.  

 

1.3 Frågeställningar 

● På vilket sätt kommer patienters känslomässiga och beteendemässiga 

hantering av den psykiatriska tvångsvården till uttryck i deras bloggtexter? 

● Hur kan patienters sätt att hantera tvångsvården förstås utifrån teori om 

coping? 

 

1.4 Bakgrund  

Den psykiatriska tvångsvården har tidigare århundraden präglats av en patientsyn 

där den enskildes rättigheter och människovärde inte stått i fokus. Istället ansågs 

det centrala målet vara att skydda samhället från de ”sinnessjuka” (Gustafsson 

2010, s. 15). Under 1900-talet skedde dock stora förändringar i den psykiatriska 

vården (Kindström Dahlin 2014, ss. 80-82). 

 

Under 30-talet började en betoning på förebyggande arbete växa fram och den 

frivilliga vården ökade, där följande årtionden gick i samma riktning. Samhällets 
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syn på personer med psykisk ohälsa kom i och med detta att börja förändras 

samtidigt som tvångsvården minskade i utsträckning. Även synen på den 

psykiatriska vården utvecklades under nästkommande årtionden, där större fokus 

lades på insatser utanför slutna vårdinrättningar och den psykosociala delen av 

vården började betonas allt mer (Kindström Dahlin 2014, ss. 80-91). 

 

År 1992 togs sedan den nuvarande lagstiftningen LPT (Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård) i kraft, som utvecklats av decennier med ökad betoning på frivillig vård 

och självbestämmande för den enskilde (Kindström Dahlin 2014, ss. 83-91). I 

regeringens proposition (1990, s. 91) framkommer det att tvånget i vården ska bidra 

till att patienten på sikt tar emot stöd och behandling från psykiatrin på frivillig 

basis. Vidare framkommer det i propositionen att socialtjänstens insatser har en stor 

betydelse i fråga om att bevara denna frivillighet: om den psykiatriska tvångsvården 

och socialtjänsten utvecklar ett hållbart samarbete, finns det möjligheter att kringgå 

ett överflödigt bruk av tvångsåtgärder (Socialdepartementet 1990, s. 91).  

 

Som vi förstår det, framgår det indirekt av propositionen att den psykiatriska 

tvångsvården och dess tvångsåtgärder är något som bör undvikas. Om socialtjänsten 

sätter in förebyggande insatser för personer som riskerar tvångsvård i ett tidigt 

skede finns det således möjlighet att i vissa fall minska behovet av tvångsvård och 

tvångsåtgärder. För att detta ska bli möjligt, krävs ett samarbete mellan de två 

huvudmännen och i vår mening krävs det därtill mer forskning från det sociala 

arbetets sida.  
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras kunskapsläget i tidigare forskning i relation till vårt 

valda ämnesområde. All forskning som inkluderas i detta kapitel har vi hittat på 

referensdatabaserna Social science premium collection och Social services 

abstracts.  Sammanställningen av forskningen har vi delat in i 2 teman: Patienters 

känslor i psykiatrisk tvångsvård och Copingstrategier under psykiatrisk 

tvångsvård. Vi inleder det första avsnittet med en översikt av forskning om 

tvångsvården som fokuserar på patienters känslor, eftersom vi har som 

utgångspunkt att känslor och hantering sker i ett ständigt samspel. Till sist fördjupar 

vi oss i den forskning som specifikt berör coping för att ge läsaren en översikt av 

kunskapsläget. Därefter avslutas kapitlet med reflektioner om vår studies position i 

förhållande till forskningsfältet. 

 

2.1 Patienters känslor i psykiatrisk tvångsvård 

Inom tidigare forskning om patienters upplevelser av tvångsvård blir ett mönster 

tydligt: tvångsvården innebär en blandning av väldigt motstridiga känslor för 

patienterna (Anestis m.fl. 2008; Graneheim, Lindgren & Molin 2016; Hellzén & 

Lilja 2008).  

 

I en kvalitativ intervjustudie genomförd i Australien beskrevs hur tvångsvården å 

ena sidan förknippades med kontroll och ensamhet för patienten, men samtidigt 

skapade en upplevelse av trygghet (Anestis m.fl. 2008, ss. 493-500). Liknande 

motstridiga känslor framkom i flera svenska studier, där tvångsvården innebar en 

möjlighet till återhämtning där patienterna var skyddade från sig själva, men också 

var förbunden med stigma och ett minskat egenvärde (Graneheim, Lindgren & 

Molin 2016, ss. 7-8). Tvångsvården gav patienterna en möjlighet att slappna av 

vilket sågs som positivt. Samtidigt väckte vården känslor av att inte ha någon 

kontroll och en upplevelse av identitetsförlust (Hellzén & Lilja 2008, ss. 282-284).  

 

Ytterligare en svensk intervjustudie visade ett liknande resultat, där patienterna i 

sina intervjuer beskrev hur tvångsvården delvis gav dem styrka och var en 

nödvändig hjälp. I viss utsträckning utgjorde personalen ett stöd och patienterna 
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beskrev sin vistelse på avdelningen som en möjlighet att slappna av när de inte 

längre kunde befinna sig hemma. Men samtidigt beskrevs negativa känslor av att 

inte få vara delaktig i sin egen vård, samt att vara i en beroendeställning till 

personalen på avdelningen (Danielsson, Johansson & Skärsäter 2009, ss. 504-505).  

 

2.2 Copingstrategier under psykiatrisk tvångsvård 

I en översiktsstudie från 2016 jämfördes och sammanfattades 15 olika kvalitativa 

studier om patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. I översiktsstudien 

formulerade forskarna olika teman utifrån patienternas berättelser om 

tvångsvården. Ett av dessa teman var coping, alltså hur patienterna hanterade 

stressfyllda situationer under vårdtiden. Forskarna kunde efter analys identifiera ett 

mönster i hur patienterna använde sig av copingstrategierna. Patienterna hade tre 

vanliga sätt att hantera det faktum att de utsatts för tvångsvård, vilket innefattade 

att agera med copingstrategierna ilska, acceptans eller undvikande (Berry, Fox & 

Seed 2016, ss. 85-90). 

 

De patienter som hanterade tvångsvården med hjälp av strategin ilska försökte i hög 

grad kämpa emot vården och skynda på utskrivningsprocessen. Detta gjordes främst 

genom att vägra och göra motstånd mot behandlingar och regler på avdelningen. 

Med denna strategi kunde de bygga upp en slags inre mur för att återta makten över 

sig själva och situationen som helhet (Berry, Fox & Seed 2016, s. 90). 

 

Den andra strategin, acceptansen, visade sig i att patienterna hanterade tvånget 

genom att tänka att vården genomfördes av kunniga och professionella personer. 

De litade helt enkelt på att de kunde få bästa tänkbara stöd och vård på avdelningen. 

Patienterna deltog därför i flera aktiviteter på avdelningen och tog villigt emot 

behandlingar för att de hade förtroende för de professionellas kompetens. Å andra 

sidan hade de patienter som tvångsvårdats flera gånger förut en annorlunda 

acceptans-strategi: de tog på sig rollen att vara mönsterpatienter och följde 

avdelningens alla regler, för att deras genomgripande erfarenhet var att skötsamma 

patienter skrivs ut snabbare (Berry, Fox & Seed 2016, s. 90). 
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Den tredje strategin, att vara undvikande visade sig i att patienterna försökte 

fördriva tiden på avdelningen; större delen av tiden låg de och sov på sina rum för 

att slippa tampas med den verklighet som tvånget innebar. Patienterna ville inte 

prata om sin situation överhuvudtaget, eftersom de hade en rädsla att samtalen 

skulle förstärka de traumatiska känslor och minnen som uppstått i samband med 

tvångsvården. Utifrån de strategier som presenterats kom forskarna fram till att 

patienternas sätt att reflektera över och hantera tvångsvården hade en avsevärd 

inverkan på upplevelsen och effekten av vården (Berry, Fox & Seed 2016, ss. 90-

93). 

 

I en annan studie från 2014 i Australien gjordes intervjuer med patienter som 

tvångsvårdades inom psykiatrin. Studiens syfte var att förstå hur patienterna 

hanterade påfrestande situationer under vårdtiden och om det fanns faktorer som 

påverkade patienternas sätt att hantera dessa situationer. Utifrån forskarnas analys 

av patienternas berättelser framkom även här ett mönster: det fanns bland 

patienterna en misstro och bristande tillit gentemot vårdgivarna och institutionen. 

Ett exempel som speglade detta var att flera patienter beskrev att de upplevde att de 

professionella på avdelningen inte lyssnade på dem och behandlade dem som om 

de vore diagnoser och inte unika individer. Detta gjorde att patienterna hade svårt 

att lita på att de professionella faktiskt kunde hjälpa dem och att vården gjorde nytta 

(Dziurawiec, Rapley & Ryan 2014, ss. 1068-1074). 

 

De patienter som hade en misstro mot de professionella fick också ett kraftigt 

minskat självförtroende. Flera av dem kände att de saknade förmåga att förändra 

sin situation till det bättre. Tvångsvården ledde följaktligen till en slags inlärd 

hjälplöshet: att vårdas med tvång upplevdes som en indikator på att inte kunna 

hantera det dagliga livet eller ta ansvar. De copingmetoder som användes av dessa 

patienter var därmed i hög grad icke-produktiva. Patienterna överlämnade sig åt 

hoppet om att saker kanske skulle bli bättre, men förblev passiva i relation till att 

göra något för att lösa problemen (Dziurawiec, Rapley & Ryan 2014, ss. 1068-

1074). 

 

De faktorer som däremot bidrog till att stärka patienterna var förutsägbarhet, 

struktur och förståelse. Här handlade det om att de professionella stöttade 
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patienterna i att förstå sin psykiska ohälsa, att normalisera den till något som gick 

att få grepp om. Det visade sig att när patienterna blev behandlade som individer 

med egenvärde, stärktes självkänslan avsevärt: patienterna upplevde att livet hade 

mening och att de faktiskt var behövda av andra människor. Detta i sin tur ledde till 

att patienterna hanterade sin vårdtid bättre och mer konstruktivt (Dziurawiec, 

Rapley & Ryan 2014, ss. 1068-1074). 

 

Sammanfattningsvis landade den här studien i slutsatsen att patienternas förmåga 

att hantera tvångsvårdens tillvaro inte enbart påverkades av individuella faktorer 

och personliga resurser. Även yttre faktorer, som vårdmiljö och bemötande hade en 

avgörande betydelse för hur patienterna hanterade sin vårdtid. Detta visade sig i att 

patienternas resurser att klara av tvångsvården reducerades kraftigt i de fall de 

misstrodde vårdgivarna och vårdsystemet (Dziurawiec, Rapley & Ryan 2014, ss. 

1068-1074).  

 

I en doktorsavhandling från Sverige kom författaren Ejneborn Looi (2015, ss. 27-

41) fram till ett liknande resultat som i föregående studie, men här med en viss 

skillnad: slutsatsen blev att tvångsvårdade patienter som inte hade tillit till 

professionella även hade svårigheter att hantera tillvaron i tvångsvården. Flera av 

patienterna upplevde att de professionella inte lyssnade på dem vilket resulterade i 

känslor av maktlöshet. När patienterna kände sig bortglömda och övergivna 

försökte de komma på egna sätt att hantera ångesten vilket i sin tur ledde till 

ytterligare tvångsåtgärder. Patienternas egna copingstrategier kunde därmed 

betraktas som icke-produktiva då de inte ledde till ett för patienterna önskat resultat. 

För att komma fram till denna slutsats analyserade Ejneborn Looi 19 patienters 

självskrivna berättelser om egna erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård och 

rättspsykiatrisk tvångsvård (Ejneborn Looi 2015, ss. 27-41). 

 

2.3 Sammanfattning 

 
Några grundläggande drag vi fann i den tidigare forskningen var att flera forskare 

var eniga om att tvångsvården skapade motstridiga känslor hos patienterna (jmf 

Anestis m.fl. 2008; Danielson, Johansson & Skärsäter 2009; Graneheim, Lindgren 

& Molin 2016; Hellzén & Lilja 2008). Vidare framkom att patienternas 
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copingstrategier i tvångsvården i hög grad påverkades av yttre faktorer som 

vårdmiljö och de professionellas bemötande. När bemötandet var bristfälligt 

tenderade patienterna att hitta sina egna copingstrategier som inte alltid ledde till 

ett önskat resultat. Något som också poängterades var att patienternas sätt att 

hantera vården också spelade en avgörande roll för hur effektiv vården skulle bli 

(jmf Berry, Fox & Seed 2016; Dziurawiec, Rapley & Ryan 2014; Ejneborn Looi 

2015).  

 

Likheterna de nyss nämnda studierna har, är att de flesta av dem är kvalitativa och 

haft intervju som metod, med undantag för Ejneborn Loois avhandling som utgick 

från ett webbformulär. Flera av studierna är utförda i en internationell kontext, det 

vill säga utanför Sverige. Det som sedan skiljer dem åt är att de härrör från skiftande 

discipliner såsom vårdvetenskap, psykologi och psykiatri. Anmärkningsvärt i detta 

sammanhang är att vi bara hittade en studie om tvångsvården som utgick från 

disciplinen socialt arbete, och ingen forskning alls inom socialt arbete som 

kombinerades med Lazarus copingteori. Vi anser därför att socialt arbete tillför en 

infallsvinkel som hjälper oss att förstå hantering av tillvaron vid tvångsvård utifrån 

flera analytiska nivåer samt hur de påverkas av varandra. Perspektivet innefattar 

individ- grupp- och samhällsnivå till skillnad från nyss nämnda discipliner, vilket 

motiverar att socialt arbete tillför ett bredare perspektiv på ämnet.  
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3 Teori 

I detta kapitel presenterar vi det teoretiska ramverk som hjälpt oss att förstå empirin 

i vår studie. Vi utgår från det teoretiska fältet coping och inleder därför med en 

introduktion där vi presenterar den inriktning inom teorin som vi valt. Därefter 

presenterar vi 8 copingstrategier som vi valt för analysarbetet i vår studie. Vi 

avslutar avsnittet med att motivera och reflektera kring vårt teoretiska perspektiv. 

  

3.1 Introduktion till coping 

Kort sagt är coping en teori som handlar om människors sätt att hantera inre och 

yttre krav i stressfyllda situationer. Centralt i teorin är människors försök att 

påverka dessa krav, och således inte om de lyckas påverka situationen eller inte 

(Folkman & Lazarus 1984, ss. 141-180). Inom forskningsfältet finns flera 

inriktningar, där vi i vår studie har valt att utgå från coping utvecklad av 

förgrundsfiguren för teorin, Richard Lazarus, i hans verk tillsammans med kollegan 

Folkman (1984). Vi kommer komplettera vår teoretiska bas med senare studier av 

Lazarus och hans kollegor, då teorin utvecklats och Lazarus senare bemött kritik 

mot teorin. 

  

Inom copingforskningen har det identifierats mönster i hur människor hanterar 

svåra situationer, vilka benämnts som olika strategier. I vår studie kommer vi 

använda oss av 8 copingstrategier som Lazarus och Folkman utvecklat (jmf 

Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333). I deras studie görs dock en distinktion 

mellan känslomässig och beteendemässig coping, som Lazarus själv ifrågasatt i 

senare studier. Lazarus kritiserar uppdelningen då personer i de flesta fall använder 

strategier inom båda grupperna. Han har därefter i en studie med sina kollegor 1986 

integrerat de två delarna av coping, varvid vi valt att komplettera med denna studie 

när vi presenterar copingstrategierna (DeLongis, Dunkel-Schetter, Folkman, Gruen 

& Lazarus 1986, s. 995). 

  

För att förstå de olika copingstrategierna ytterligare, kommer vi dessutom använda 

oss av frågeformuläret Ways of coping, som ingår i Lazarus och Folkmans verk 

(1984). I formuläret beskrivs olika copingstrategier med exempel på citat inom 
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varje strategi (jmf Lazarus 2000, s. 666). Formuläret syftar till att rekonstruera en 

specifik situation som varit svår, för att synliggöra hur en person hanterat inre och 

yttre krav i situationen (Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333).   

 

Lazarus och Folkman fastställde 1984 deras syn på coping utifrån 3 centrala delar 

som utvecklats vidare i senare studier. Dels ses coping som processorienterad 

vilket innebär en syn på coping som starkt kopplad och påverkad av den befintliga 

kontexten. Med detta menas att hur en person hanterar en svår situation förändras 

utifrån situationen som råder och personliga egenskaper. I teorin betonas också 

kontexten, det beskrivs hur coping alltid sker i samspel med miljön som personen 

befinner sig i. Slutligen innebär deras perspektiv en syn på coping som kan 

beskrivas som icke-värderande (Folkman & Lazarus 1984, ss. 141-225; DeLongis 

m.fl. 1986, ss. 992-993; Folkman & Tedlie Moskowitz 2004, s. 747). Lazarus, samt 

andra forskare, lyfter att copingstrategin en person väljer inverkar på välmåendet, 

men att de som forskare inte kan uttala sig om vilka av strategierna som är mer eller 

mindre effektiva i en viss situation (Folkman & Lazarus 1984, ss. 141-225; McCrae 

& Somerfield 2000, s. 622). 

  

3.2 Copingstrategier 

I följande avsnitt presenterar vi de 8 copingstrategier vi har använt i analysarbetet. 

Beskrivningarna av strategierna bygger på Lazarus verk från 1984 samt 1986 (jmf 

Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 

  

Konfrontera 

Strategin innebär att med ilska och missnöje försöka påverka situationen. Strategin 

innebär ett aktivt handlande, det kan exempelvis innebära motstånd genom uttryckt 

ilska till personen som anses vara ansvarig, eller på annat sätt ge uttryck för sitt 

missnöje och få utlopp för sina känslor. Strategin innebär ett riskfyllt men aktivt 

beteende, att exempelvis uppföra sig på ett sätt som man inte tror kommer ha effekt 

men göra det ändå vilket ses bättre än att inte göra någonting alls (Folkman & 

Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 
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Skapa distans 

I den här strategin skapas distans till situationen eller känslorna genom att inte tänka 

på det som hänt eller vägra låta det påverka en. Strategin kan innebära att man låtsas 

som ingenting eller försöker att inte ta situationen på så stort allvar. Det kan också 

innebära att försöka se det positiva i situationen (Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-

333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 

  

Självkontroll 

Strategin kan beskrivas som tillbakahållande av sig själv där personen reglerar och 

anpassar sina känslor. Personens agerande är genomtänkt och kan innebära ett 

medvetet val att inte visa andra hur man mår. Här försöker personen dölja sina 

känslor från andra och istället hålla inne dessa känslor och tankar (Folkman & 

Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 

  

Söka socialt stöd 

Strategin innebär försök till att få stöd från omgivningen. Det kan innebära att söka 

stöd hos professionella eller de som kan påverka situationen, men det kan också 

innebära emotionellt stöd av personer i omgivningen eller närstående. Strategin kan 

också innebära att personen söker information och försöker förstå situationen 

(Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 

  

Acceptera ansvar 

I den här strategin ser personen sin egen delaktighet och tar ansvar i förhållande till 

situationen. Det kan innebära att personen inser vad denne vill göra annorlunda i en 

liknande situation i framtiden, eller ber om ursäkt för sitt agerande. Strategin kan 

också innebära att personen kritiserar sig själv och sitt handlande (Folkman & 

Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 

  

Undvika 

Strategin handlar om att personen försöker undvika situationen. Det kan innebära 

att man drar sig undan och håller sig för sig själv, eller flyr i tanken, genom att 

hoppas att situationen ska ändras eller tänka på hur man önskar att det vore istället. 

Det kan också innebära att personen undviker att tänka på situationen genom att 
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exempelvis äta, röka eller dricka (Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis 

m.fl. 1986, s. 995). 

  

Problemlösning 

Problemlösning som strategi handlar om att tänka ut olika sätt att hantera och lösa 

problem man möter. Det handlar delvis om att tänka igenom situationen och se vad 

som krävs, men också ett aktivt handlande där personen försöker förändra 

situationen. Således innefattar strategin både ett planerande för hur man ska agera 

och en analys av situationen (Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis 

m.fl. 1986, s. 995). 

  

Positiv omvärdering av situationen 

Strategin innebär att personen ser värdet i den svåra situationen utifrån att den ledde 

till positiva effekter. Det kan exempelvis vara personlig utveckling som de upplevt 

på grund av situationen eller nyfunnen/fördjupad religiositet där de till följd av 

situationen fann ny tro och nytt hopp (Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; 

DeLongis m.fl. 1986, s. 995).   

  

3.3 Reflektion kring val av teori 

Slutligen vill vi reflektera kring några av de val vi gjort i utformningen av vårt 

teoriavsnitt. Vi nämnde tidigare att en av de källor vi använt för att förklara 

copingstrategierna var Lazarus och Folkmans verk från 1984, som även innefattar 

deras frågeformulär Ways of coping (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333). 

Lazarus har i senare studier lyft kritik mot formuläret, som även forskarna McCrae 

och Somerfield slår fast; de beskriver formuläret som snävt då det riskerar att bortse 

från andra faktorer som påverkar en persons hantering, som personliga egenskaper 

samt kontexten (McCrae & Somerfield 2000, s. 624; Lazarus 2000, s. 666). 

Medvetna om formulärets begränsningar och nyss nämnd kritik, väljer vi ändå att 

använda formuläret. Vi anser att Ways of coping kan ge oss grundläggande kunskap 

om de olika strategierna och kan verka som en vägledning i analysen av hur 

personer hanterar svåra situationer. Vidare ger formuläret oss en ökad förståelse om 

hur olika strategier kan skilja sig åt. 
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Vi väljer också i vår studie att reflektera kring kontexten som personerna befinner 

sig i. Att vi ser coping som en kontextbunden process grundar vi i Lazarus tanke; 

genom ett för smalt perspektiv riskerar vi att missa den betydelse som en viss 

situation har. Helheten och delarna kan inte separeras från varandra, vilket gör att 

coping inte kan separeras från den som hanterar situationen och den miljö personen 

befinner sig i (jmf Lazarus 2006, s. 21). I vår studie har vi detta i åtanke på så sätt 

att vi även lyfter den specifika tillvaro som tvångsvården faktiskt innebär för de 

enskilda personerna, vilket vi reflekterar kring i förhållande till våra valda texter. 
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4. Metod 

I denna metoddel beskriver vi i stora drag hur vi gått tillväga i arbetet med vår 

studie. Vi börjar med att resonera om vilken kunskapssyn som genomsyrar vårt sätt 

att arbeta, sedan lyfter vi vilken typ av studie vi gjort, vilka urval som avgränsat 

empirin och hur vi stegvis gått tillväga för att nå empirin. Sedermera går vi in på 

vår analytiska metod, som följs av ett avsnitt där vi reflekterar kring studiens 

tillförlitlighet. Vi går därefter in på arbetsfördelningen och slutligen de etiska 

överväganden vi ställts inför under arbetets gång. Vår avsikt med denna metoddel 

har varit att på ett tydligt sätt visa för läsaren hur vi gått tillväga när vi kommit fram 

till våra resultat.  

 

4.1 Kvalitativ metod och hermeneutisk kunskapssyn 

Syftet med en studie måste vara ledande för val av metod (Trost 2010, ss. 25-32). 

Utifrån vårt syfte: att med hjälp av patienters bloggtexter förstå hur de hanterade 

tillvaron inom den psykiatriska tvångsvården, anser vi att den kvalitativa metoden 

blir tillämplig för vår studie, eftersom den fokuserar på att skapa förståelse för och 

se mönster i individers handlande (jmf Trost 2010, ss. 25-32). 

 

I stora drag gör den kvalitativa forskaren ett antagande om att den sociala 

verkligheten bäst kan förstås genom att studera människors beteende och 

upplevelser (Bryman 1997, ss. 59-64). Ett kvalitativt angreppssätt blir på så sätt 

relevant för vår studie, då vi tänker att den sociala verkligheten inte kan förstås utan 

att forskaren försöker förstå de människor som lever i den. Vi betraktar alltså vår 

kvalitativa riktning dels som ett aktivt ställningstagande i synen på kunskap, men 

också som en följd av vårt syfte, alltså det forskningsproblem vi ämnar studera. 

 

Vidare kan vårt sätt att se på kunskap kopplas till den hermeneutiska ansatsen som 

sammanfattningsvis handlar om att tolka material och försöka skapa förståelse. 

Hermeneutiken utgår även från att forskaren alltid tar med sig sin egen förförståelse 

och tidigare kunskap in i nya möten och situationer (jmf Thomassen 2007, ss. 95-

98, 178-179). Forskaren är således alltid subjektiv och deltagande i sin forskning 

och kan aldrig vara en objektiv aktör (Davidsson & Patel 2011, ss. 28-29). 
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Hermeneutiken är alltså en kunskapssyn som leder oss i vårt arbete, där vår 

förförståelse alltid kommer vara närvarande i de val vi gör i studien. Vi tänker att 

våra föreställningar och förutfattade meningar om tvångsvården och personernas 

hantering av kontexten närvarar under arbetets gång, men genom återkommande 

reflektion hoppas vi minska i vilken utsträckning vår förförståelse påverkar 

materialet vi möter. 

 

4.2 Dokumentstudie av bloggar 

Vi har utformat vår studie som en dokumentanalys, vilket innebär att det är 

dokument som utgör empirin som studeras och analyseras (jmf Bryman 2008, s. 

489). En utmärkande styrka är den stora mängd empiri som finns att välja bland 

samt tillgängligheten av denna empiri. Trots dessa styrkor, finns det vissa aspekter 

som bör beaktas vid studerandet av dokument. En viktig aspekt är att dokument 

aldrig bör förväxlas med att vara helt fristående och objektiva representationer av 

situationer och händelser, tvärtom skapas de alltid med ett syfte och i en speciell 

kontext (Bryman 2008, ss. 501-502). Den typ av dokument vi valt att analysera är 

bloggar, där personer skriver texter om sina upplevelser och känslor som sedan 

publiceras offentligt (jmf Jacobsson 2016, s. 156). 

  

En svårighet med att använda bloggar, är hur innehållet bör betraktas. Å ena sidan 

är materialet öppet för allmänheten då personen valt att publicera det, men å andra 

sidan kan materialet också anses vara privat då texterna i flera fall innehåller känslig 

information om den enskilde. I början av vår studie var detta någonting vi 

diskuterade, varvid vi gjorde valet att se bloggarna som offentligt material (jmf 

Johansson 2013, s. 205). I nästkommande avsnitt beskriver vi på ett mer exakt sätt 

vad det är för typ av bloggar vi fokuserat på, vilka avgränsningar vi gjort och vilken 

urvalsmetod vi förhållit oss till.  

 

4.3 Urval 

 
Vår urvalsmetod skulle kunna benämnas som ett målinriktat urval, vilket innebär 

att forskaren väljer ut sitt material på ett genomtänkt sätt utifrån forskningens 

frågeställningar (jmf Bryman 2008, s. 434). I vårt arbete med studien har detta 
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således inneburit att vi avgränsat materialet genom att låta våra forskningsfrågor 

vara styrande vid urvalet. Mer specifikt utformade vi olika villkor som, i linje med 

frågeställningarna skulle underlätta för oss att söka efter och sortera i empirin.  

 

Det som först och främst var ett villkor för vårt urval var att blogginnehavaren, 

under tiden som blogginläggen skrevs, vårdades med sluten psykiatrisk vård eller 

tvångsvårdats tidigare. Därutöver var det av vikt att de texter som personen 

publicerat berörde upplevelser och känslor från tvångsvården. Vi bestämde oss 

också för att använda oss av material som var publicerat offentligt och fritt 

tillgängligt. Syftet med detta var att försäkra oss om att personen valt att publicera 

materialet medveten om att andra kunde ta del av det.  

 

Trots att vi valde att se materialet på bloggen som offentligt, ställdes vi tidigt inför 

materialets känsliga karaktär. Därför valde vi att endast använda oss av bloggar som 

inte innehöll information som på ett uppenbart sätt kunde avslöja 

blogginnehavarnas identitet, vilket innebar att vi valde bort bloggar som innehöll 

blogginnehavarnas för- och efternamn i kombination. Slutligen kom vi fram till att 

blogginnehavarna skulle vara över 18 år när de publicerade materialet. För att dra 

åldersgränsen förhöll vi oss till definitionen i 1 kap. 2 § i Socialtjänstlagen: “med 

barn avses varje människa under 18 år” (SFS 2001:453) eftersom vi tänkte att vuxna 

i större utsträckning varit medvetna om vad det inneburit att publicera material 

offentligt.  

 

Omfattning av empirin 

I det inledande skedet av arbetsprocessen bestämde vi oss för att använda 8-10 

bloggar till vår empiri. Detta med hänsyn till att vår studie är ett examensarbete på 

kandidatnivå och att tidsaspekten till viss del begränsade möjligheterna att bearbeta 

ytterligare material. Men, efter vår första insamling bestod det sammantagna 

materialet av 11 bloggar. Vi sorterade materialet och beslutade oss för att välja bort 

3 bloggar, som innehöll material som inte var relevant för syftet med vår studie. Det 

kunde vara texter som vi efter ett antal genomläsningar tolkat på ett nytt sätt, 

exempelvis med fokus på diagnoser eller vistelser på behandlingshem. Slutligen 

bestod vår empiri därför av 8 bloggar, vilket vi ansåg vara tillräckligt eftersom vi 
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upplevde att de berättelser som fanns i bloggarna var varierade och informativa och 

därmed tillräckliga för att besvara våra frågeställningar.  

 

Urvalsbeskrivning 

Alla åtta blogginnehavare som togs med i vår studie var kvinnor i åldrarna 19-40 

år. Tre av dem bloggar fortfarande aktivt idag, och resterande fem har inte lagt upp 

blogginlägg det senaste året. Samtliga blogginnehavare hade vid minst ett tillfälle 

blivit tvångsvårdade i psykiatrin, och fem av dem hade blivit tvångsvårdade 

upprepade gånger. Vidare varierade diagnoserna stort från person till person, men 

utifrån blogginnehavarnas egna berättelser verkade det som att borderline, anorexia 

nervosa, bipolär typ 2 och psykossjukdom var de mest vanliga diagnoserna. Sju av 

blogginnehavarna hade dessutom multipla diagnoser. Gemensamt för samtliga 

kvinnor var också att de beskrivit bloggens syfte, som i stort var att nå ut till andra 

med psykisk ohälsa och ett forum för att skriva av sig. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi har i föregående avsnitt beskrivit och resonerat kring de urval vi gjort i vår studie, 

vilket nu för oss in på vårt tillvägagångssätt. I detta avsnitt förklaras hur vi hittat 

bloggarna, vad våra sökningar resulterade i och hur vi sammansatte det insamlade 

materialet. 

 

Sökord 

För att finna den typ av bloggar som var relevanta för vår studie började vi med att 

göra ett öppet sök på Google. De sökkombinationer vi använde var: LPT slutenvård 

blogg,  blogg tvångsvård,  blogg psykos, blogg psykiskt sjuk och anonym blogg 

tvångsvård.  Utifrån dessa sökord fick vi upp tusentals träffar på Google. Vissa av 

träffarna var bloggar, medan andra var tidningsartiklar om tvångsvården. Vi valde 

alltså bara ut de sökträffar som bestod av bloggar.  

 

Läsning och insamling 

När vi hittat en blogg inledde vi med att gå in på bloggens startsida och läste därefter 

igenom samtliga blogginlägg i kronologisk ordning, från det första inlägget fram 
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till nutid. Samtidigt som vi läste bloggen skapade vi ett insamlingsdokument där vi 

klistrade in citat från bloggarna.  

 

Bloggarna varierade dock i textmängd, vissa blogginnehavare hade bloggat under 

2 månaders tid och andra upp till 6 år. Antalet inlägg vi valde ut från varje enskild 

blogg varierade också, eftersom vissa av bloggarna handlade mer om 

familjeförhållanden och vardagen utanför tvångsvården. Detta gjorde att vi utifrån 

vissa bloggar exempelvis bara plockade ut ett eller två citat. Å andra sidan fann vi 

bloggar som främst behandlade just upplevelserna av tvångsvården, och utifrån 

dessa kunde vi välja ut en större mängd citat. Citaten har valts ut med hjälp av en 

tematisk analysmetod, som vi kommer redogöra för i stycket nedan. 

 

4.5 Tematisk analys  

Den tematiska analysen handlar i stora drag om att identifiera och analysera teman 

i forskarens insamlade material. En styrka metoden har är att den kan användas 

relativt fritt och anpassas efter studien, oavsett teoriram och disciplin. I tematisk 

analys finns ett schema med 6 olika faser som guidar forskaren i skapandet av 

teman. Eftersom den största styrkan med tematisk analys är dess flexibilitet bör 

schemat inte ses som fasta regler utan snarare användas som en guide där forskaren 

anpassar stegen efter just sin studie (Braun & Clarke 2006, ss. 4-17). 

 

Den tematiska analysen anses ibland vara en blandning av flera andra metoder 

istället för att vara en självständig och fristående analysmetod, men i vår studie 

inspireras vi av Braun och Clarke (2006, ss. 4-17) som argumenterar för att den 

tematiska analysen har styrkor och egenskaper som särskiljer den som metod. En 

styrka med metoden är att den synliggör analysen som en aktiv process skapad av 

forskaren. De teman som framställs är ingenting som objektivt finns i texterna, utan 

forskaren har en aktiv roll i att ta fram dessa teman. Därför är en central del i den 

tematiska analysen att beskriva hur man analyserar och bearbetar sitt material för 

att visa att analysen består av medvetna val (Braun & Clarke 2006, ss. 4-17). 
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Tematisk analys i relation till vår studie 

I bearbetningen av våra bloggtexter har vi inspirerats av Braun och Clarkes (2006, 

ss. 4-17) schema för att göra en tematisk analys. Vi har med hjälp av schemats 6 

faser arbetat fram fyra huvudteman, som vi benämner som acceptans, tidsfördriv, 

dölja och unika strategier. Schemats 5 första faser innefattar bara tematisering av 

bloggtexterna, teorin kommer därför in i schemats sista fas (jmf Braun & Clarke 

2006, ss. 4-17). Vi har bearbetat alla våra teman på liknande sätt, varför vi i detta 

avsnitt valt att utgå från ett exempel när vi tematiserat och analyserat temat 

tidsfördriv med hjälp av schemats faser. 

 

I fas 1 började vi med en noggrann läsning av alla citat i vårt insamlingsdokument 

som bestod av cirka 60 sidor. Samtidigt förde vi anteckningar där vi var för sig 

associerade fritt i relation till varje enskilt citat, se (bilaga A). Den fria associationen 

utgick från att vi funderade på vad citaten gav uttryck för. När vi hade gått igenom 

alla citat upptäckte vi att vi på flera ställen skrivit kommentarer som liknade 

varandra, i stil med: passivitet, distrahera sig, vilja få tiden att gå, att vara fast i 

tiden för att ge några exempel. Vi gick sedan igenom alla citat tillsammans och 

skrev ner våra gemensamma kommentarer. 

 

I fas 2 började vi placera de citat som vi i föregående fas hade kommenterat, i en 

och samma grupp. Detta innebar att vi utifrån våra 60 sidor hade en stor mängd citat 

som enligt vår tolkning på något sätt gav uttryck för att fördriva tiden. Det var i 

denna fas vi lärde känna vårt material bättre och upptäckte att det fanns ett visst 

mönster i citaten. Preliminärt döpte vi gruppen till tidsfördriv. 

 

När vi sedan gick vi in i fas 3 läste vi noggrant igenom alla citat i gruppen 

tidsfördriv i kombination med våra egna kommentarer från fas 1. Vi märkte då att 

vissa av våra tolkningar inte stämde överens med vad citaten egentligen handlade 

om, vi tog då bort de citat som inte längre passade in i gruppen och behöll de citat 

som var representativa för helheten. När detta var gjort kunde vi se att tidsfördriv 

skulle bli ett potentiellt tema. 
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I fas 4 tittade vi på hur många bloggar som fanns representerade inom det potentiella 

temat tidsfördriv. Vi uppmärksammade då, att 7 av 8 blogginnehavare hade skrivit 

upprepade gånger i sina bloggar att de försökte fördriva tiden på 

slutenvårdsavdelningen. Vi kunde därmed urskilja ett gemensamt mönster i 

bloggarna, vilket gjorde att tidsfördriv blev ett av våra huvudteman, se (bilaga B). 

Efter flera noggranna genomläsningar av temat lade vi även märke till att 

tidsfördrivet uttrycktes på två olika sätt: dels verkade det som att blogginnehavarna 

sysselsatte sig för att få tiden att gå, men också genom att de var passiva och inte 

gjorde någonting alls. Vi delade av den anledningen in huvudtemat tidsfördriv i två 

underteman, som vi döpte till att sysselsätta sig och passivitet. Se exempel i vår 

tematiska karta (bilaga C). 

 

När vi sedan gick över till fas 5 läste vi igenom våra två underteman i förhållande 

till huvudtemat tidsfördriv för att lära känna citaten ännu mer samt kontrollera 

ytterligare en gång om undertemana var representativa för helheten. 

 

Slutligen gick vi in i fas 6 och valde ett fåtal informativa citat som vi ansåg 

representera de två undertemana att sysselsätta sig och passivitet. Vi valde alltså ut 

de citat som var skrivna på ett sådant sätt att det framgick tydligt att de berörde 

respektive undertema. Vi analyserade därefter citaten och funderade återigen på vad 

de gav uttryck för, fast denna gång i relation till Lazarus copingstrategier (jmf 

Folkman & Lazarus 1984). Vi började med att var för sig titta på om citaten kunde 

förklaras med hjälp av en eller flera copingstrategier och avslutade med en 

gemensam diskussion av våra slutsatser. I vissa fall när vi inte nått konsensus i våra 

analytiska antaganden jämförde vi också samma citat med frågeformuläret Ways of 

coping vilket var utformat med ett 60-tal olika påståenden, exempelvis: Jag 

utvecklades av upplevelsen eller jag sökte professionellt stöd. I formuläret 

sammanfattades samtliga påståenden i grupper som representerade olika 

copingstrategier. I de fall vi ansåg att påståendet stämde överens med hur 

blogginnehavaren hanterat situationen markerade vi detta i formuläret. På så sätt 

kunde vi se om våra citat potentiellt kunde tillhöra en viss copingstrategi. Slutligen 

diskuterade vi våra slutsatser tillsammans, utifrån två syften. Dels för att få pröva 

våra enskilda analyser, men också för att belysa ytterligare perspektiv som den 
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andra kunde se med nya ögon. I vissa fall ledde det till att vi omvärderade våra 

tolkningar, och i andra fall stärktes vi i att vi tolkat på liknande sätt.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

En viktig aspekt att reflektera kring i forskningsarbetet är hur pålitlig studiens 

empiri, analys och slutsatser är. I vår studie har vi förhållt oss till Guba och Lincolns 

(1985) begrepp tillförlitlighet. Sammanfattningsvis handlar begreppet om att visa 

studiens tillförlitlighet genom att försäkra läsare om att resultat och slutsatser skulle 

bli liknande i en ny studie, dels om den genomfördes av andra forskare, men också 

vid en studie med liknande kontext och deltagare. Tillförlitligheten handlar 

dessutom om att försäkra läsare om att studiens resultat inte endast beror på 

forskarens egna motiv med forskningen (Guba & Lincoln 1985, ss. 289-331, 357-

362). 

 

Guba och Lincoln (1985, ss. 289-331, 357-362) beskriver att studiens resultat alltid 

är kontextbundet och föränderligt, vilket gör att det aldrig kan fastställas om 

framtida studier skulle leda till samma resultat. De beskriver dock möjligheter att 

öka tillförlitligheten under forskningsprocessen, som vi i vår studie inspirerats av. 

Dels har vi kontinuerligt fört en diskussion oss emellan om de analyser vi gjort, 

samt deltagit i grupphandledning där vi diskuterat arbetets innehåll med 

studiekollegor och handledare. Grupphandledningen har bidragit i utvecklingen av 

vår studie då forskningsprocessen och resultaten granskats av en utomstående part. 

Genom feedback från våra kollegor har vi kunnat diskutera våra tankar samt fått 

nya perspektiv på vår studie (jmf Guba & Lincoln 1985, ss. 289-331, 357-362).  

 

Vidare har vi försökt hålla en transparens i vår arbetsprocess där vi ingående 

beskrivit hur vi gått tillväga. Vi har dessutom under arbetets gång fört dagbok kring 

vår bearbetning av materialet samt sparat allt insamlat material tills dess att studien 

avslutats. För att öka trovärdigheten i vår empiri och tolkning, har vi också försökt 

beskriva den kontext som tvångsvården innebär, samt gjort en sammanställning av 

information om blogginnehavarna. 
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Sammanfattningsvis är vår förhoppning att ovanstående resonemang och 

överväganden bidrar till en möjlighet för läsare att få insyn i vår arbetsprocess och 

därmed en möjlighet att bedöma trovärdigheten av de analyser och slutsatser vi 

kommit fram till.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

I studien har vi kontinuerligt arbetat tillsammans. Undantag gjordes dock vid 

insamlandet av material då vi letade bloggar var för sig, samt en första kodning som 

genomfördes separat för att undvika påverkan av varandra. Utöver denna process 

har arbetet genomförts på så vis att vi delat upp och skrivit varsitt stycke, varpå vi 

sedan bytt texter och gett förslag till utveckling. Avslutningsvis har vi därför 

bidragit till texten i lika stor utsträckning, varpå vi båda står för texten som helhet. 

 

4.8 Etiska överväganden 

För att forskning ska vara av god kvalitet är det viktigt att forskningen genererar 

kunskap som är till nytta för samhället. Kunskapen kan, under goda förutsättningar 

leda till att förbättra människors livskvalité, miljö och välbefinnande. Här handlar 

det om att väga forskningens nytta mot den eventuella skada som individen kan 

drabbas av (Stafström 2017, ss. 12-13). För att göra detta behöver forskaren ta 

ställning till fyra generella forskningsetiska krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002, s. 6l) 

  

Informations- och samtyckeskravet handlar i stora drag om att forskaren ska vara 

tydlig med att informera de individer som deltar i studien om studiens 

förutsättningar. Forskaren måste även normalt sett inhämta samtycke från studiens 

deltagare, men undantag förekommer dock, då det inte ställs motsvarande krav på 

samtycke när det gäller information som inhämtas från massmedier 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14). Vi har med stöd i detta valt att se vårt material 

som offentligt, varvid vi inte sökt samtycke för att inhämta materialet från 

bloggarna. Vi har av samma anledning inte heller informerat blogginnehavarna om 

att vi använder deras texter. 
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Trots att vi betraktade bloggarna som offentliga, märkte vi under arbetets gång att 

bloggarna innehöll känsligt material. Av den anledningen har vi valt att lägga större 

vikt vid konfidentialitetskravet, det vill säga att i så hög grad som möjligt bevara 

integritetskänsliga uppgifter, såväl som att förvara uppgifter om enskilda på ett 

tryggt sätt (jmf Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14). Vi utformade därför kriteriet att 

bloggen inte skulle innehålla personens för- och efternamn i kombination, med 

förhoppningen att detta skulle minska risken för utomstående att kunna spåra 

personlig information om blogginnehavarna. Trots detta kriterium märkte vi att 

bloggarna innehöll annan känslig information som kunde ledas till en enskild 

person, det kunde gälla bilder, personens hemort eller avdelningen de vårdades på. 

Därför valde vi att inte källhänvisa till bloggarnas webbadresser, samt göra 

omskrivningar när vi använde oss av citat från bloggarna i de fall personerna 

nämnde en psykiatrisk avdelning vid namn. Avslutningsvis har vi känt att vi inte 

kan uppfylla konfidentialitetskravet i så stor utsträckning som vi önskar om vi 

skrivit ut webbadresserna. 

  

Slutligen förhåller vi oss till nyttjandekravet som innebär att de uppgifter vi 

insamlat från bloggarna endast ska användas för forskning och inte för andra 

ändamål (jmf Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14). Trots att bloggtexterna endast skulle 

användas i forskningssyfte, ställdes vi inför svårigheten att detta syfte skiljde sig 

från blogginnehavarnas ursprungliga syfte med publicerandet av materialet. Med 

respekt för den känsliga information som bloggarna innehöll, försökte vi under 

arbetets gång att behandla materialet med försiktighet samt vara tydliga med att 

våra analyser av materialet var just våra tolkningar och inte en allmän sanning. Vi 

tog också beslutet att efter inlämning av studien, radera samtliga dokument som 

innehöll insamlat material från bloggarna. 

  

För att avsluta avsnittet om våra etiska överväganden, vill vi lyfta den kunskap vår 

studie kan bidra med. Den nytta vi ser med studien är att den framförallt skiljer sig 

åt från föregående forskning vad gäller metoden, eftersom vi använder bloggar som 

empiri. Vidare verkar forskning om tvångsvård och coping vara sällsynt inom 

disciplinen socialt arbete och vi hoppas att med vår studies inriktning fylla en 

kunskapslucka på forskningsfältet och bidra till en ökad förståelse av patienternas 

tillvaro i vården.  
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5 Resultat och analys 

 
I detta kapitel presenterar vi vårt resultat och analys utifrån fyra huvudteman, 

acceptans, tidsfördriv, dölja och unika strategier. Det sista temat, unika strategier, 

utgörs dock av sällsynta mönster vi funnit i texterna. Vidare har våra huvudteman 

även underteman med syftet att framhålla variationer i texterna. 

 

5.1 Acceptans 

Ett av de första huvudteman vi identifierade i bloggtexterna var acceptans. Flera 

personer skrev att de förstod varför de var i behov av vård och varför reglerna på 

den slutna avdelningen behövdes. Vissa av dem gav samtidigt uttryck för 

tacksamhet gentemot den vård de mottagit. Huvudtemat acceptans kunde således 

yttra sig på flera olika sätt i texterna, varför vi i nästkommande avsnitt analyserar 

acceptansen utifrån följande underteman: förstå hjälpbehov, tvångsvårdens 

omständigheter och tacksamhet.  

 

Förstå hjälpbehov 

Ett mönster vi identifierade i bloggarna var att personerna gav uttryck för att de 

förstod varför hjälpen behövdes. Vi uppmärksammade att personerna var medvetna 

om sitt hjälpbehov och att de inte kunde hantera situationen på egen hand. Vidare 

beskrev flera personer att deras vistelse i tvångsvården var för deras eget bästa: 

Flera personer i min omgivning tyckte att jag skulle läggas in, och så blev det. Jag 

insåg tillslut att jag faktiskt höll på att rasa totalt, och att jag faktiskt behövde hjälp. 

Så det blev just så om jag inte vill; inlagd på den psykiatriska akutvårdsavdelningen. 

(Blogg 3). 

Vi betraktar detta sätt att tänka som en medvetenhet kring den psykiska ohälsan 

men också som en grundläggande förståelse av det egna vårdbehovet. Med hjälp av 

Lazarus teori kan denna inställning förstås genom copingstrategin socialt stöd. 

Strategin innefattar två delar, dels att personer söker förståelse i en situation de 

befinner sig i men också försöker att få socialt stöd från omgivningen (jmf Folkman 

& Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Vi tänker således att 

personerna förstår det egna hjälpbehovet och vill ha hjälp, trots att de hamnade på 
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avdelningen till följd av ett tvångsomhändertagande. Samtidigt kan vi också tänka 

oss att förståelsen av hjälpbehovet påverkas av den specifika kontext som 

tvångsvården innebär. Möjligtvis kan det vara så att de med tiden som vården 

fortlöper, börjar förstå det egna behovet av hjälp: 

Jag får fortfarande inte gå ut. Det är synd för solen har lyst hela helgen. Men det är 

för mitt eget bästa, jag vet. Så länge jag inte litar på mig själv så gör ingen annan det 

heller […]. Det är som en film. Fast det är på riktigt. Det är verkligen på riktigt nu. 

Allvar. Och jag ska måste ta till vara på den här tiden. Den här hjälpen. (Blogg 1). 

Till skillnad från föregående citat ser vi här att det tydligt framgår att personen i 

fråga vill ta tillvara på hjälpen. Vi ser en liknelse till copingstrategin acceptera 

ansvar som handlar om att vara delaktig i hur en situation utvecklas men också ett 

ansvarstagande från individens sida. Detta kan komma till uttryck genom att 

personen reflekterar över alternativa sätt att hantera liknande situationer i framtiden 

(jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Vi anser 

att den här strategin är särskilt framträdande eftersom vården i detta avseende 

betraktas som en värdefull hjälp, vilket blir tydligt när personen uppmanar sig själv 

att ta tillvara på vården, för att situationen nu är på allvar. På så sätt belyser strategin 

en delaktighet och ett ansvarstagande från individens sida framförallt vad gäller de 

egna framstegen under vårdtiden. Vi har funnit liknande sätt att resonera i flera av 

bloggarna, där personerna ger uttryck för att de själva måste vara delaktiga i vården 

för att kunna påverka den.   

Slutligen kan denna förståelse kring vårdbehovet också jämföras med den tidigare 

forskning vi lyft i vår studie. I intervjustudien utförd av Danielson, Johansson och 

Skärsäter (2009, ss. 504-505) beskrivs att intervjupersonerna ansåg att vården var 

en nödvändig hjälp, vilket kan innebära att de hade insikt i sitt hjälpbehov. I 

bloggtexterna tycker vi oss se samma medvetenhet, där personerna verkar vara 

insatta i sitt behov av vård. Vidare visar en del av texterna att personerna ser sig 

som delaktiga i vården och känner eget ansvar i hur vårdtiden blir för dem. 

Möjligtvis kan detta också jämföras med den studie som utförts i Australien, där 

forskarnas slutsats var att vårdens kontext hade en stark inverkan på hur patienterna 

såg på och hanterade sin vårdtid. Vidare kom de fram till att en stärkande faktor för 

patienterna inom tvångsvården var förståelse kring den psykiska ohälsan och 

vården (jmf Dziuraweic, Rapley & Ryan 2014). I texterna vi läst går dessa teman 
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ihop; de som förstår att de är i behov av hjälp är också de som i stor utsträckning 

accepterar sin vårdtid.  

Tvångsvårdens omständigheter 

Genomgående i bloggarna uppfattade vi att personerna uttryckte en acceptans kring 

de omständigheter som tvångsvården innebar i form av regler, tillsyn och 

restriktioner på avdelningen. Personerna tyckte inte nödvändigtvis om reglerna men 

accepterade dem för de förstod att vården behövdes. Tvångsvården sågs som en 

hjälp de inte kunde få på något annat sätt och därmed en möjlighet att med stöd må 

bättre: 

Vi som är här vill inget hellre än att överleva. Så vi lämnar ifrån oss vassa föremål 

och långa sladdar. Vi accepterar en låst korridor och ett kodlås till vårt eget rum. Vi 

nickar jakande när de berättar om tillsynen en gång i timmen och en gång var tredje 

timme under natten. Vi förstår att vi inte får vistas utomhus förrän det står i våra 

papper att vi är någorlunda stabila. (Blogg 1). 

Personen beskriver reglerna på avdelningen som någonting nödvändigt i 

situationen. Detta sätt att acceptera vårdens omständigheter kan tolkas och förstås 

med hjälp av vår teoretiska ram på olika sätt: delvis kan det tolkas som 

copingstrategin att acceptera ansvar på så vis att personen, utifrån en inställning att 

vården är nödvändig, väljer att följa reglerna och tar ansvar över sin situation. 

Därigenom blir personen delaktig i sin egen situation och anpassar sitt beteende 

efter vården. Samtidigt kan det också tolkas som copingstrategin problemlösning 

genom att personen inser vad vården kräver och agerar därefter (jmf Folkman & 

Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995).  

Denna uttryckta acceptans kan också kopplas till den tidigare forskning vi 

presenterat i vår studie. I bloggtexterna ser vi att personerna är tillmötesgående 

genom att de följer vårdens regler och restriktioner. I Berry, Fox och Seeds (2016, 

ss. 85-90) studie lyfts en strategi som liknar detta förhållningssätt, där flera personer 

hanterade tvångsvården genom att ha tillit till dess utformning och till personalen 

på avdelningen. I texterna kan denna strategi förstås på så vis att trots att personerna 

inte tyckte om alla regler, accepterade de dem, vilket kan tolkas som att personerna 

hade en grundläggande tillit till vården och de professionella (jmf Berry, Fox & 

Seed 2016, ss. 85-90).  
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En eventuell tanke är dock att personer som tvångsvårdas inte har så mycket val i 

den givna kontexten, att de eventuellt formas till att behöva acceptera 

tvångsvårdens regler. Men i vissa av texterna kunde vi snarare se en acceptans där 

reglerna också beskrevs som någonting bra, inte bara en negativ del av vården: 

Efter att ha varit instängd i snart en vecka blir det stort att få komma ut i det fria. 

"Fria". Det är fortfarande restriktioner som ska följas, det går inte bara att knalla iväg 

bäst man vill. Och det är bra. Regler är bra, i alla fall när motsatsen är att rälsen blir 

ens bästa vän. (Blogg 1). 

I detta citat ser vi också att personen delvis ser positivt på reglerna, trots att det 

innebär restriktioner, då personen vet att reglerna behövs i den nuvarande 

situationen. Denna inställning kan tolkas utifrån ytterligare en av Lazarus 

copingstrategier, positiv omvärdering. Ett möjligt perspektiv kan nämligen vara att 

personen väljer att se reglerna i förhållande till att vården i slutändan kommer leda 

till någonting bra. På detta sätt kan vården ses som en tillgång som kan ge redskap 

och stöd i en förbättring av måendet. Den svåra situationen ses därmed i förhållande 

till dess positiva effekter (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis 

m.fl. 1986, s. 995).  

Tacksamhet 

Ett annat mönster vi upptäckte i flera av bloggarna var att personerna uttryckte en 

slags tacksamhet i relation till tvångsvården. Personerna skrev att de inte ville 

tvångsvårdas, men att de trots det kände tacksamhet för att de i en svår situation 

blev skyddade från sig själva. Detta kunde också visa sig i att personerna insåg att 

tvångsvården med tiden kunde leda till något bra: 

Så istället för att dras längre ner i den onda spiralen skrev jag mig ur den. Psyket blev 

min musa. Det hade jag aldrig trott. Tur att man inte får bestämma själv hela tiden, 

tänk vad mycket man skulle gå miste om på grund av förutfattade meningar. (Blogg 

1). 

Detta citat ger i vår mening uttryck för tacksamhet eftersom tvångsvårdens tillvaro 

i detta fall bidragit till inspiration att skriva. Vi förstår denna tacksamhet som ett 

sätt att hantera tvångsvården, ett sätt som i flera aspekter liknar Lazarus 

copingstrategi positiv omvärdering av situationen. Den positiva omvärderingen 

innebär att personen ser att tvångsvården har lett till något bra som har ett värde och 

främjat en personlig utveckling (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; 
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DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Detta sätt att resonera är något vi fann i flera av 

bloggtexterna: personerna kunde se delar av tvångsvården som positiva och i vissa 

fall ansåg de att tvångsvården bidrog till något värdefullt: 

Allt känns så konstigt men samtidigt som jag är tacksam för min tvångsinskrivning så 

önskar jag att vården sett annorlunda ut. Jag kände mig inte trygg utan var livrädd 

därinne på vårdavdelningen. (Blogg 2). 

 

Det som nämns i citatet skulle enligt vår tolkning kunna vara ett uttryck för att 

personen kan se det positiva med tvångsvården, att den i slutändan bidrog med 

något bra trots att den upplevdes som skrämmande. Personens sätt att resonera kan 

tolkas som att tacksamheten är ett sätt att hantera tvångsvården. Detta kan, precis 

som föregående citat ha viss likhet med Lazarus copingstrategi, positiv 

omvärdering, det vill säga att personen ser värdet i situationen eftersom den ledde 

till något bra (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 

995). 

 

Samtidigt skulle citatet också kunna förstås som ett uttryck för att personen 

upplever motstridiga känslor i relation till att tvångsvårdas. Något vi har funnit är 

att flera vetenskapliga studier är samstämmiga vad gäller just patienters känslor om 

tvångsvården: forskare som Anestis m.fl. (2008), Graneheim, Lindgren och Molin 

(2016), Hellzén och Lilja (2008) samt Danielson, Johansson och Skärsäter (2009) 

har i sina studier kommit fram till att psykiatrisk tvångsvård ofta genererar den här 

typen av känslor, det vill säga att patienterna kan uppleva att tvångsvården bidrar 

till positiva såväl som negativa upplevelser. Den samstämmighet vi kan se mellan 

nyss nämnd forskning och empirin i detta tema är följaktligen att tvångsvården 

skapar motstridiga känslor hos de personer som vårdas.  

 

5.2 Tidsfördriv 

 
Flera personer hanterade tvångsvården genom att hitta sätt att få tiden att gå på 

avdelningen. Utifrån detta tema upptäckte vi två mönster som tydligt skiljde sig åt: 

vissa personer uttryckte att de sysselsatte sig med att titta på tv, lyssna på musik 

och liknande, medan andra spenderade större delen av sin tid på avdelningen i 

sängen eller undvek att delta vid aktiviteter.   
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Att sysselsätta sig 

Ett fenomen som tydligt skildrades i vårt material var att flera personer beskrev hur 

de sysselsatte sig inne på avdelningen.  Det fanns flera olika sätt att sysselsätta sig, 

men det mönster vi upptäckte, var att sysselsättningen verkade vara en strategi för 

att ta sig igenom och klara av tvångsvården. I följande citat beskrivs hur 

sysselsättningen användes i vad som kan tolkas som en strategi för att undvika 

tristess:  

Det är faktiskt sällan jag får tråkigt, även om jag bara ligger i sängen. Jag har inte lust, 

ork eller vilja till någonting och har därför inget behov av att stimuleras. Men om jag 

får tråkigt brukar jag titta på något program på SVT eller TV4 Play, lyssna på något 

radioprogram, sätta på musik eller kolla sociala medier. Om vaket är någon person jag 

tycker om kan jag prata med den, och mamma eller pappa brukar komma på besök en 

stund på kvällen. (Blogg 4). 

 

Detta citat skulle kunna spegla ett sätt att skapa distans till känslor. Copingstrategin 

att skapa distans innebär att personen väljer att inte tänka på det svåra och vägrar 

låta det komma nära (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 

1986, s. 995). Sysselsättningen, som i detta exempel är att titta på TV, lyssna på 

radio, lyssna på musik, eller surfa på internet skulle alltså kunna vara ett led i en 

strategi för att avskärma sig från de känslor personen upplever i relation till 

vardagen på avdelningen.  

 

Men, på samma sätt sysselsätter sig personen genom att prata med “vaket” (personal 

som övervakar patienter med riskbeteende) eller med föräldrarna. Att prata med 

närstående eller professionella skulle kunna vara en sysselsättning, men det kan 

också liknas vid copingstrategin att söka socialt stöd. Strategin handlar om att 

vederbörande antingen pratar med professionella eller närstående med syftet att få 

grepp om situationen, att kunna påverka situationen, eller att få emotionellt stöd.  

Likaså kan det vara en undvikande copingstrategi som är snarlik strategin att skapa 

distans. Undvikandestrategin är annorlunda på det sätt att den handlar om att aktivt 

göra något för att undvika situationer eller tankar om det som upplevdes vara svårt 

(jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Enligt 

vår tolkning speglar nästa citat just detta, personen berättar här hur skrivandet blivit 

en aktiv strategi för att undvika en situation i sällskapsrummet på avdelningen: 

 



  
 

31 

Jag lämnade snabbt sällskapsrummet och tog med min frukost till rummet. Började 

rita, skissa, skriva. Försökte få ur min förvirring på papper. Timmar gick. (Blogg 5). 

 

Detta kan alltså förstås som ett sätt att undvika en situation som upplevs vara 

påfrestande, att med andra ord skydda sig själv genom att undvika (jmf Folkman & 

Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995).  

 

Den tidigare forskningen om hur tvångsvårdade patienter använder sig av 

copingstrategier har vissa skillnader jämfört med vad vi kommit fram till i vår 

studie: forskarna fann som vi nämnt tidigare att flera patienter använde sig av en 

undvikande strategi för att hantera tvångsvården. Strategin innebar att patienterna 

försökte fördriva tiden på avdelningen genom att sova under längre perioder och att 

undvika att tala om den påfrestande situationen (jmf Berry, Fox & Seed 2016, s. 

93). Vi fann, som vi nämnt tidigare, att vårt material talade för att personerna 

hanterade påfrestande situationer och känslor genom att sysselsätta sig med något 

aktivt, medan den tidigare forskningen pekade på att de istället valde att sova och 

undvika att tala om situationen. Samtidigt fann vi också mönster som hade likheter 

med den tidigare forskningen, som vi kommer presentera under nästa tema. 

Skillnaden är att vi i stora drag tolkade passiviteten som ett uttryck för ett slags ett 

motstånd mot vården.  

 

Passivitet 

 
I flera av bloggarna beskrev personerna hur de fördrev sin tid på avdelningen genom 

att inte delta i aktiviteter. Istället låg de kvar i sina sängar flera timmar i sträck eller 

stirrade in i väggen och väntade på att tiden skulle gå: 

 

Min dörr är stängd och jag sitter i min gröna fåtölj. Jag kan stirra in i väggen hur länge 

som helst. Något med detta stället är konstigt. Jag blir lugn men inte bättre. (Blogg 6). 

Här beskriver personen hur tillvaron på avdelningen leder till en känsla av lugn men 

också vad som kan kallas passivitet. Personen kan sitta ensam på sitt rum och stirra 

rakt ut under långa perioder. Flera personer beskriver sina dagar på ett liknande sätt, 

att de är för sig själva och inte aktivt gör någonting. Till skillnad från dessa utsagor 

uttryckte vissa personer att de fattade ett aktivt beslut att inte göra någonting:  
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Har beslutat mig för att ligga kvar i sängen resten av tiden här. Orkar inte göra något 

längre. Bara invänta ett avskrivet LPT. (Blogg 7). 

För att återkoppla till vår teori, kan vi försöka förstå denna passivitet genom 

copingstrategin undvikande som innebär att personen håller sig för sig själv och 

undviker situationen på de sätt som går (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; 

DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Det kan tolkas som att personerna försöker fördriva 

tiden på avdelningen genom att inte interagera med andra och undvika kontakt 

genom att befinna sig på sina rum. Dock kan man tänka sig att beteendet också kan 

vara kopplat till en icke-acceptans av vården, det vill säga att det som verkar vara 

passivitet istället är ett aktivt val att inte acceptera den vård man tvingas till på 

avdelningen. 

I sin copingteori fastställer Lazarus (2006, s. 21) att coping är en process som 

påverkas av kontexten. Med detta perspektiv kan personernas sätt att vara passiva 

förstås utifrån den kontext de befinner sig i på avdelningen. Tvångsvården kanske 

inte innefattar aktiviteter för personerna, vilket kan göra att de inte har så mycket 

val än att bara vänta ut tiden. Lazarus skriver också att personer ofta väljer flera 

strategier som förändras utifrån kontexten de befinner sig i. Kanske kan det vara så 

att dessa personer prövat andra strategier tidigare men på grund av vistelsen i 

tvångsvården utvecklats till att vara passiva (jmf Lazarus 2006, s. 21). En möjlig 

tanke är också att deras psykiska ohälsa påverkar vilka strategier de väljer; 

eventuellt orkar de på grund av sitt mående inte göra någonting alls. 

Slutligen vill vi återkoppla till den intervjustudie som utfördes av Dziurawiec, 

Rapley och Ryan (2014, ss. 1068-1074). Forskarna beskrev att de patienter i deras 

studie som ansågs vara passiva ofta hade en misstro mot vården samt en känsla av 

att de inte klarade av sin egen situation. Forskarna beskrev denna strategi som icke-

produktiv, vilket vi inte vill hålla med om (jmf Dziurawiec, Rapley & Ryan 2014, 

ss. 1068-1074). Utifrån kontexten som personerna befinner sig i, kan man tänka sig 

att de inte har så mycket valmöjligheter när det gäller aktiviteter, kanske är 

tidsfördriv en stor del av vården. Den bästa strategin utifrån situationen är kanske 

egentid och möjlighet att inte göra någonting alls. Vi håller därför med McCrae och 

Somerfield (2000, s. 622) som argumenterar för att det är nästintill omöjligt att veta 

om en strategi är effektiv eller ineffektiv då en persons copingstrategier är 

föränderliga och starkt förankrade i den kontext de befinner sig i. 
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5.3 Dölja 

Ett av de huvudteman vi identifierade i bloggtexterna handlade om att personerna 

på olika sätt försökte dölja hur de egentligen kände. Personernas sätt att dölja sina 

känslor och tankar delade vi in i två underteman som vi benämnde; att hålla känslor 

hemliga och undvika konsekvenser. 

Att hålla känslor hemliga 

I texterna tyckte vi oss se ett mönster där flera personer beskrev att de inte ville låta 

personalen få reda på hur de kände. Vissa av personerna beskrev detta agerande på 

ett väldigt bildligt sätt i sina texter; som att spela teater, vara med i ett skådespel 

eller ha på sig en mask. Personerna beskrev alltså hur de aktivt valde att dölja sina 

känslor: 

  

I natt var jag så fruktansvärt ledsen. Jag vill inte visa det för personalen så jag höll 

mig på mitt rum. Vill inte ha en sån natt till men det är nära. Orkar inte. Vill vara glad, 

må bra. (Blogg 8). 

I citatet uppfattar vi att personen gjort ett aktivt val att inte interagera med 

personalen på avdelningen och håller sig istället på sitt rum för att undvika att visa 

sina känslor. Samtidigt beskriver personen en orkeslöshet inför att på egen hand 

hantera en natt med starka negativa känslor. En annan person resonerar i liknande 

banor: 

  

Klistrar fast ett leende på mitt ansikte och går runt och låtsas. Ingen ser. Jag är en 

mästare på att spela teater. Kan spela alla roller men försöker oftast att överdriva den 

lyckliga. (Blogg 1). 

Personen väljer att inte dela med sig av sina tankar och känslor med omgivningen, 

men till skillnad från föregående citat väljer inte den här personen att undvika 

situationen fysiskt. Istället beskrivs hur känslorna hålls hemliga genom att utåt sett 

låtsas må bra och spela teater gentemot omgivningen. 

 

Det första citatet från blogg 8 handlar om att fysiskt dra sig undan en situation där 

hen kan behöva visa sina äkta känslor för andra. Detta handlande kan liknas vid 

Lazarus copingstrategi undvikande, som handlar om personers försök att på olika 

sätt dra sig undan påfrestande situationer. Det kan också innebära försök att 
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tankemässigt fly situationen genom att tänka på hur man önskar att situationen var 

istället (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 

Vi tycker oss se detta eftersom personen uttrycker en önskan att må bra, där tanken 

på en annan verklighet eventuellt kan vara ett sätt att undvika den riktiga 

upplevelsen. Personen beskriver också ett aktivt val att hålla sig på sitt rum, vilket 

liknar strategin genom att försöka undvika situationen i sin helhet. 

  

I det andra citatet från blogg 1 beskrev personen sitt eget beteende under 

tvångsvården som ett skådespel för omgivningen, med en medvetenhet kring hur 

hen ville framställa sig själv och vilka känslor som visades för omgivningen. Dessa 

försök kan liknas vid Lazarus copingstrategi självkontroll. Strategin handlar om att 

personen analyserar situationen hen befinner sig i och sedan aktivt förändrar sitt 

beteende och handlande för att passa situationen. Strategin innebär att personen 

medvetet håller tillbaka hur hen egentligen känner och anpassar sina känslor (jmf 

Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Det här kan 

ta sig uttryck i att personen gör ett val att utåt sett visa en mask av att må bra. 

Personen väljer således på ett genomtänkt sätt vilka känslor som anses vara 

fördelaktiga att visa och vilka hen bör hålla för sig själv. 

  

Slutligen kan den tidigare forskning vi presenterat belysa ytterligare aspekter inom 

detta undertema. Bland annat kom några forskare fram till att det bland patienterna 

i deras studie fanns en bristande tillit till vården och personalen. Misstron ledde till 

att patienterna utvecklade en minskad självkänsla och inte ansåg sig ha redskapen 

att hantera situationen de befann sig i (jmf Dziurawiec, Rapley & Ryan 2014, ss. 

1068-1074). Eventuellt kan det förekomma liknande känslor i de citat vi presenterat 

här, kanske kan en misstro till vården och personalen på avdelningen göra att 

personerna inte vill eller vågar dela med sig av sina äkta känslor. Det första citatet 

visar eventuellt på den minskade självkänslan, där personen beskriver en vilja att 

må bra och hur orken inte finns till att hantera den psykiska ohälsan, men att 

samtidigt inte kunna påverka situationen. 

  

Ytterligare en möjlig tanke är att den bristande tilliten bidrar till att göra 

vårdsituationen svår för dem att hantera. Personernas beteende skulle då kunna vara 

ett resultat av att de känner sig bortglömda eller inte litar på de professionella. Det 
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enda som kvarstår blir då att hantera situationen utifrån de möjligheter som finns, 

vilket i detta avseende innebär att de skapar sig en egen strategi där de döljer sina 

verkliga känslor (jmf  Ejneborn Looi 2015, ss. 27-41). 

  

Undvika konsekvenser 

Nästa undertema vi identifierade handlade om hur vissa personer försökte dölja sina 

känslor på grund av de eventuella konsekvenser ett yttrande av deras sanna känslor 

skulle innebära. En person beskriver dessa försök så här:  

 

Inombords gråter jag. Men inga tårar kommer. Bara smärta och ångest. Vill skrika, 

vill slå, vill riva ner allt, vill få ur mig alla jobbiga känslor. Men jag måste kämpa för 

att hålla igen. Jag får inte tappa kontrollen, för annars är risken stor att de kommer att 

bälta mig då, och då får jag bara ännu mer panik! Jag måste svälja det jobbiga och 

försöka stå emot. Men inombords bara växer och växer det... (Blogg 3). 

Personen beskriver sin psykiska ohälsa och sin vilja att agera ut negativa känslor 

genom att gråta, slåss etcetera. Samtidigt som personen vill släppa kontrollen av 

sina känslor, beskrivs dock en medvetenhet och spärr där personen inte tillåter sig 

att visa sina äkta känslor för omgivningen. Hemlighetshållandet av känslorna 

grundar sig i en risk för att bli bältad, där personen uppmanar sig själv att stå emot 

trots att det är väldigt påfrestande. 

  

En annan person beskrev på sin blogg försök att undvika ett förlängt LPT-beslut, 

genom att inte visa sin psykiska ohälsa för personalen: 

  

Ska träffa överläkaren i slutet av veckan. Vet inte om hon kommer skriva av LPT:t 

eller förlänga det. Jag vet inte vad jag är kapabel till. Får inte prata om mina röster 

med personalen. (Blogg 7). 

Även här beskrivs en medvetenhet kring vad som får visas utåt och vilka känslor 

som måste döljas för omgivningen. Den här personen motiverar sig själv utifrån 

risken att få ett förlängt beslut om tvångsvård, varvid hen sätter upp regler för sig 

själv kring vad som får diskuteras med personalen och inte. 

  

För att återkoppla till vår teori, skulle citaten i detta undertema kunna förstås utifrån 

Lazarus copingstrategi självkontroll. Strategin kan ses på så sätt att personerna är 

medvetna om de krav och förväntningar de har på sig och aktivt väljer att anpassa 
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sig för att möta dessa (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 

1986, s. 995). Det kan också tänkas att personerna vet vad som krävs för att slippa 

konsekvenser i vården och att de därefter agerar samarbetsvilligt och inte vill visa 

hur de egentligen mår för att minska risken för dessa konsekvenser. 

  

Innehållet i citaten skulle också kunna liknas vid Lazarus copingstrategi 

problemlösning, som handlar om att personer möter ett problem och tänker ut 

möjliga sätt att hantera och lösa problemet. Strategin innefattar ett aktivt handlande 

som föregåtts av en analys av situationen. Det handlar således om en analys för att 

lösa någonting i en situation som man anser vara problematiskt, strategin innefattar 

därför också den framtida utvecklingen. Båda dessa drag finns i texterna, 

personerna vill å ena sidan inte visa sina riktiga känslor, men samtidigt tänker de 

ett steg framåt. De är medvetna om att deras agerande också kommer påverka 

utvecklingen av vårdtiden (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis 

m.fl. 1986, s. 995). 

  

Slutligen vill vi återkoppla till tidigare forskning inom psykiatrisk tvångsvård. Som 

vi tidigare nämnt beskrevs i en svensk studie att tvångsvården var förknippad med 

negativa känslor då den för patienterna innefattade minskad kontroll samt en 

beroendeställning till personalen (jmf Danielson, Johansson & Skärsäter 2009, ss. 

504-505). Texterna kan ur detta tema förstås som patienternas motstånd mot 

personalens makt och kontroll. Man skulle kunna tänka sig att personerna genom 

att aktivt reglera sitt beteende också återtar en del av makten och kan vara med och 

påverka sin vård.  

 

Vidare kan dessa texter också tolkas utifrån studien genomförd av Berry, Fox och 

Seed (2016, ss. 85-90) där forskarna identifierade vanliga sätt för patienter inom 

tvångsvården att hantera tillvaron. De beskrev att en del av patienterna hanterade 

tvångsvården genom att vara mönsterpatienter, där de utåt sett agerade 

samarbetsvilligt och skötsamt, men med baktanken att beteendet kunde bidra till en 

tidigare utskrivning. Med detta perspektiv kan man tänka sig att personerna 

anpassade sig till vården för att bli av med sitt LPT och komma ifrån avdelningen. 
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5.4 Unika strategier 

Slutligen identifierades några strategier som endast förekom i enstaka bloggar. I 

följande avsnitt kommer vi presentera de unika temana; humor och annan värld. Vi 

har i detta avsnitt också valt att inkludera temat att skriva på bloggen som samtliga 

personer i vår studie har gemensamt.  

 

Humor 

En strategi som bara förekom i en blogg benämnde vi som humor. Personen beskrev 

i sina texter att humor och skratt användes som ett redskap för att hantera de jobbiga 

känslor hen kände inne på avdelningen. Personen reflekterade också över de 

stereotypa föreställningar som samhället har om psykiatriska patienter och om sina 

humoristiska försök att efterlikna dessa: 

 

[...] jag tycker att mitt i all misär så måste det få finnas plats för skratt. Jag tror vi går 

under annars. Långsamt. Och även om jag inte skrattar ut högt så kan jag fnissa lite 

inombords när något är sådär stereotypt/klassiskt vi-är-psyksjuka-och-vistas-på-

psykavdelning. Det är ju absolut inte som Gökboet, ledsen att behöva göra er 

besvikna, men ibland är det ganska mycket som man föreställer sig det ändå. 

Litegrann. Oftast inte. Oftast är det bara människor som mår dåligt och försöker 

överleva. (Blogg 1). 

 

Personen beskriver att humor blir ett sätt att klara av tillvaron inne på avdelningen, 

vilket kan återkopplas till Lazarus copingstrategi skapa distans, som handlar om att 

personer i svåra situationer försöker att inte låta situationen påverka dem. Strategin 

innefattar försök till att se mer lättsamt på den situation man är med om. Personens 

text skulle kunna förstås som ett uttryck för detta, att med humor försöka se 

situationen mindre allvarligt (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis 

m.fl. 1986, s. 995). Men samtidigt tycker vi att personen uttrycker förståelse och 

insikt i svårigheterna med sin psykiska ohälsa och tillvaron på avdelningen, trots 

att det framförs med humor.  

 

Personens försök kan också liknas vid Lazarus copingstrategi problemlösning. 

Strategin innefattar en insikt och analys av sin situation för att sedan tänka ut 

möjligheter till att förändra den (jmf Folkman & Lazarus 1984, ss. 328-333; 

DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Möjligtvis är det just detta som personen ger uttryck 

för i sina texter; genom en medvetenhet kring sin psykiska ohälsa och den misär 
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hen upplever på avdelningen, kanske humor blir redskapet för att klara av dessa 

svårigheter och därigenom må bättre.  

 

Slutligen vill vi återkoppla humorn som strategi till den tidigare forskningen. I flera 

tidigare studier har forskarna kommit fram till att tvångsvården upplevs som 

påfrestande och innebär motstridiga känslor för patienterna (Hellzén & Lilja 2008, 

ss. 282-284). Tillvaron på avdelningen har också visat sig vara förknippad med 

upplevt stigma för patienterna (Graneheim, Lindgren & Molin 2016, ss. 7-8). 

Återigen kan vi tänka oss att humor då blir ett sätt att ”hålla ut” och hantera de 

motstridiga känslor som tvångsvården innebär.  

 

Ytterligare en intressant aspekt är att personen är väl medveten om de stereotypa 

föreställningar som finns om patienter i den psykiatriska vården. Kanske kan det 

vara så att det stigma som patienter upplever inom tvångsvården är kopplat till de 

stereotypa föreställningar som finns i samhället. En möjlig tanke kan då vara att 

personens försökte efterlikna dessa föreställningar på ett humoristiskt sätt i syfte att 

skapa distans mellan sig själv och de föreställningar hen inte kände igen sig i. 

Vidare blir textens innehåll också intressant i förhållande till den tidiga synen på 

patienterna som “sinnessjuka” och stigmatiserade i samhället. I texten ser vi 

eventuellt hur dessa, hundra år gamla, stereotypa föreställningar lever kvar och gör 

att grupper stigmatiseras än idag (jmf Kindström Dahlin 2014, ss. 80-82).   

 

Annan värld 

Vi upptäckte även ytterligare ett unikt sätt att resonera gällande tvångsvården. Det 

handlade om att personen i detta fall såg tillvaron i tvångsvården som en annan 

värld, som avskild från verkligheten utanför avdelningen: 

Verkligheten försvinner längre och längre bort. Återigen bakom låsta dörrar, 

okrossbara fönster, vitklädda skötare, där bältesläggningar är en vardag... Lever i en 

speciell värld i världen. Världen bakom lås och bom. Skötare som rusar fram och 

tillbaka med sina skramlande nyckelknippor. Nycklarna som leder ut till den riktiga 

världen. Ut till den riktiga verkligheten. (Blogg 3). 

I vår mening speglar citatet att personen betraktade tvångsvården som en egen 

värld, en värld som inte var verklig på samma sätt som världen i frihet. Detta kan 

tolkas på flera olika sätt, men det kan vara så att personen i fråga skyddade sig själv 
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från det negativa som tvångsvården förknippades med genom att göra en 

uppdelning av två olika kontexter: i tvångsvården mötte personen bältesläggningar, 

vitklädda skötare och låsta dörrar, men bortom de låsta dörrarna fanns en annan 

verklighet, som innefattade andra händelser och attribut. Sättet att tänka kan alltså 

vara ett uttryck för att personen hanterade den tillvaro som upplevdes svår genom 

att distansera sig, i detta fall göra skillnad på tvångsvården och “verkligheten”.  

Detta kan till viss del jämföras med Lazarus copingstrategi att skapa distans. 

Strategin innebär att personen avskärmar sig från sina känslor genom att inte tänka 

på det svåra eller försöker att inte ta situationen på allvar (jmf Folkman & Lazarus 

1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). I ovanstående citat speglas isåfall 

avskärmningen eller distansen i att personen skiljer tvångsvårdens tillvaro från 

vardagen på hemmaplan. Å andra sidan, ser vi en märkbar kontrast mellan strategin 

och vad som uttrycks i citatet. Att separera tvångsvårdens kontext från 

vardagskontexten behöver inte innebära att personen inte tar situationen på allvar. 

Inte heller behöver det betyda att personen hanterat vården genom att inte tänka på 

den. Det kan snarare vara tvärtom, att personen kanske tar situationen på stort allvar 

och tänker på den ofta eftersom personen måste förhålla sig till tvångsvårdens 

verklighet såväl som hemlivets verklighet.  

Avslutningsvis kan vi se drag av copingstrategin skapa distans i citatet, men vi kan 

inte på något sätt fastslå att strategin fullt ut förklarar hur personen hanterar 

tvångsvården. Detta skulle kunna vara ett tecken på att den teoretiska 

förklaringsmodell vi förhåller oss till via frågeformuläret Ways of coping i detta 

avseende är för snäv. Även forskare som McCrae och Somerfield (2000, s. 624) 

lyfter just denna kritik - frågeformuläret innehåller vad som kan betraktas som 

vanligt förekommande strategier, men kan förbise andra viktiga faktorer och 

nyanser. 

Skriva på bloggen 

Slutligen vill vi fördjupa oss i en möjlig strategi som alla personer som omfattas av 

vår studie har gemensamt, nämligen att skriva och publicera material på bloggen. 

Alla blogginnehavare har ju på något sätt använt bloggen som ett forum för att 

skriva om sina känslor och tankar, trots att inte alla reflekterar öppet kring vad 

bloggen innebär för dem. Vi vill därför avsluta vår analys med att försöka lyfta 
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betydelsen som bloggen kan tänkas ha för personerna, utifrån Lazarus 

copingstrategier. I majoriteten av texterna berör personerna inte hur de ser på sitt 

bloggskrivande, men vi har hittat ett citat som gör det:  

 

När jag kom hit så var ingenting roligt. Känner enbart att få skriva av mig är det enda 

jag orkar just nu. Alla kan skratta förutom jag. Det är helt omöjligt. Nästan som att 

jag har glömt hur man gör. Skrämmer mig lite. (Blogg 7). 

 

Vi anser att det är svårt att se bloggskrivandet som en renodlad copingstrategi, utan 

ser det snarare som en blandning av flera möjliga strategier. För att börja med citatet 

ovan, uttrycker personen det som att ”skriva av sig”. Vi kan då förstå det som att 

bloggen blir ett forum för personen att ge utlopp för sina känslor, på det enda sätt 

som personen i nuläget orkar. Eventuellt kan detta tolkas utifrån Lazarus 

copingstrategi att söka socialt stöd. Genom bloggen kan personen komma i kontakt 

med läsare och skapa ett socialt nätverk och därmed få stöttning i tillvaron på 

avdelningen. Bloggen kan på så vis utgöra ett emotionellt stöd för personen, dit 

denne kan vända sig för att få bekräftelse och stöttning (jmf Folkman & Lazarus 

1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). 

 

I kontrast till strategin söka socialt stöd, kan vi också förstå bloggskrivandet som 

copingstrategin konfrontera. Denna strategi innebär att personer känner missnöje 

inför situationen och med ett aktivt handlande uttrycker sin ilska (jmf Folkman & 

Lazarus 1984, ss. 328-333; DeLongis m.fl. 1986, s. 995). Således kan bloggen vara 

ett uttryck för detta, exempelvis har vi i texterna vid flera tillfällen läst inlägg om 

de svårigheter som tvångsvården innebär, att personerna inte håller med om vårdens 

nödvändighet och att de motsätter sig vårdens utformning. Bloggen kan då vara ett 

forum för missnöje, där personen tar tillbaka en del av den makt som saknas inom 

vården. Texterna kan tolkas som personernas sätt att göra uppror mot vården, 

medan de i mötet med personalen inte visar detta missnöje. 

 

I förhållande till den tidigare forskningen kan vi se bloggskrivandet ur ytterligare 

ett perspektiv: nämligen att ta tillbaka en del av sin identitet. I flera studier beskriver 

forskarna hur patienter inom tvångsvården upplevde en slags inskränkning på den 

egna identiteten, med minskat egenvärde samt en beroendeställning till personalen 
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(jmf Graneheim, Lindgren & Molin 2016, ss. 7-8; Hellzén & Lilja 2008, ss. 282-

284; Danielson, Johansson & Skärsäter 2009, ss. 504-505). Här kan bloggen ses 

som ett möjligt redskap för att ta tillbaka kontrollen och stärka självkänslan. Dels 

kan bloggen föra med sig ett socialt nätverk där personen får bekräftelse från 

omvärlden, men också en möjlighet för personen att ha makt att definiera sig själv 

och skapa en egen arena där denne sätter sina egna regler, i kontrast till 

tvångsvården.  
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6 Diskussion 

I detta sista kapitel återknyter vi till studiens syfte. Vi börjar med att återvända till 

våra frågeställningar samt den kunskapslucka vi fastställde i början av vår studie. 

Därefter diskuterar vi vårt resultat och analys under två rubriker; vår första 

frågeställning diskuteras under Känslo- och beteendemässig hantering av tillvaron 

och nästa frågeställning under Hantering utifrån coping. Vi går sedan över till en 

diskussion kring vår metod och avslutningsvis reflekterar vi kring framtida 

forskning inom fältet. 

  

6.1 Problemlösning 

För att återknyta till vår inledning och problemformulering, konstaterade vi att en 

relativt stor grupp personer vårdas med tvång i Sverige. Samtidigt finns det en 

inneboende komplexitet i tvångsvården, där patienterna tvingas hantera en väldigt 

påfrestande tillvaro. Vi ville därför förstå hur patienterna hanterade situationen 

inom tvångsvården, där vi var intresserade av både känslomässig och 

beteendemässig hantering. En dokumentanalys genomfördes, där vår empiri bestod 

av bloggtexter skrivna av patienter i tvångsvården. Vi utvecklade två 

frågeställningar, dels ville vi söka kunskap om på vilket sätt patienters 

känslomässiga och beteendemässiga hantering av den psykiatriska tvångsvården 

kom till uttryck i deras bloggtexter, men också hur deras hantering kunde förstås 

utifrån Lazarus copingteori. Nu framme i den sista delen av vår uppsats vill vi 

återknyta till dessa två frågeställningar, varvid vi sammanfattat resultaten av vår 

analys nedan. 

  

Känslo- och beteendemässig hantering av tillvaron 

Ett mönster som vi identifierade i majoriteten av bloggarna var att personerna kände 

motstridiga känslor inför tvångsvården, vilket går i linje med det kunskapsläge vi 

presenterat. Delvis tyckte vi oss se ett uttryck för att känna sig kontrollerad och 

övervakad, men också en acceptans av vården, trots att personerna inte ville befinna 

sig där. I förhållande till detta kom vi i analysarbetet fram till att en ökad förståelse 

av vårdbehovet också verkade leda till acceptans av vården, trots de motstridiga 

känslorna personerna hade. I flera av texterna kunde vi se uttryck för att vården sågs 
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som en nödvändig hjälp för personerna, en hjälp de inte kunde klara sig utan. Men 

samtidigt som personerna kunde se värdet av vården i vissa aspekter, önskade de 

att vården sett annorlunda ut. Således fanns en grundläggande uppskattning av 

vården, men också ett missnöje kring dess utformning. 

  

Ytterligare ett mönster vi identifierade, var den roll kontexten hade i förhållande till 

hur en person hanterade sin vårdtid. I bloggtexterna tyckte vi oss se att 

tvångsvårdens restriktioner också påverkade vilka sätt att hantera som var möjliga 

för personerna att välja. Vi tolkade också personernas bruk av bloggarna som 

uttryck för att de skapade sig egna redskap för att hantera sin situation. I linje med 

detta blev bloggen som forum en intressant del av vårt analysarbete: personerna 

verkade å ena sidan använda bloggen som ett redskap för att skapa motstånd, göra 

uppror och konfrontera vårdgivarna och institutionen. Å andra sidan kunde bloggen 

också fungera som ett sätt att nätverka och få stöd från läsare. Bloggen blev således 

en egen arena för personerna att ta tillbaka sin makt i en i övrigt maktlös position. 

Som den tidigare forskningen har visat, är tvångsvården i sin utformning många 

gånger förknippad med minskat egenvärde och kontroll. Möjligtvis kan bloggen av 

den anledningen vara ett sätt för personerna att ta tillbaka en del av sin identitet och 

makt. 

  

Hantering utifrån coping 

Vår andra frågeställning berörde hur personernas sätt att hantera tvångsvården 

kunde förstås utifrån vårt teoretiska perspektiv coping. Till skillnad från den 

tidigare forskning vi presenterat om coping, tydde våra analyser på att patienterna 

hanterade tillvaron genom flera olika copingstrategier över tid. Personerna kunde 

ge uttryck för en strategi, men också vad vi tolkade som att de tidigare försökt 

hantera vården på andra sätt. Personerna var medvetna om sitt handlande, där de i 

vissa fall förstod vilka strategier de kunde visa för personalen och vilka de skulle 

dölja. Vi såg också en slags omvärdering av vården, där personerna hanterat vården 

med ett motstånd, som med tiden utvecklades till en strategi där de försökte förstå 

sin situation och acceptera den. I majoriteten av blogginnehavarnas beskrivningar 

kunde hanteringen således inte analyseras från en enstaka copingstrategi, utan med 

nyanser av flera strategier där de verkade ske som en ständigt utvecklande process. 
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En annan intressant aspekt vi såg i analysarbetet, blev tydlig i förhållande till den 

version av Lazarus copingteori som vi valde i vår studie. Vi valde att inte dela upp 

copingstrategier i känslomässig- och beteendemässig hantering, utan istället se 

dessa strategier som sammanvävda. I flera av texterna beskrev personerna nämligen 

en kombination. Exempelvis lyssnade de på musik och spelade spel, vilket vi 

tolkade som ett uttryck för att inte behöva tänka på den situation de befann sig i. 

Samtidigt undvek de också situationen fysiskt genom att befinna sig på sina rum 

ensamma. Vi kom därmed fram till att den inre och yttre hanteringen av vården 

verkade tätt sammanbundna. 

  

6.2 Kunskapsbidrag 

Slutligen vill vi återvända till kunskapsluckan vi diskuterade i början av vår studie. 

Främst tänker vi att vår studie kan bidra med kunskap genom att lyfta 

patientperspektivet samt ge en inblick i tvångsvårdens komplexitet och vad den kan 

innebära för de personer som vårdas. Vi tänker också att vår studie belyser hur 

personer i påfrestande situationer hanterar kraven på flera olika vis: att coping sker 

på flera sätt och förändras med situationen. 

  

Vi vill också visa nyttan att utifrån olika kunskapsdiscipliner studera ett fält. Genom 

att anamma flera perspektiv kan vi belysa nya områden och generera kunskap som 

under goda förutsättningar kan gynna alla berörda fält. Vi tänker att vi i vår studie 

sett fältet psykiatrisk tvångsvård med kritiska ögon, där vi ifrågasatt renodlad 

användning av copingstrategier, för att istället se flera aspekter av en individs tänk 

och handlande som sammanvävda. Vi hoppas ha bidragit med en kritisk blick till 

kunskap som inom det egna fältet ses som en accepterad sanning.  

  

Vår analys har också berört den roll som sociala medier och nya forum kan spela 

för utsatta grupper. Vi tänker i förhållande till detta, att vikten av nya metoder, 

perspektiv och arbetssätt blir än mer centralt för att skapa förståelse för nya 

områden och fält som beforskas. 
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6.3 Metodreflektion 

Resultaten i vår studie bör dock ses i förhållande till vissa begränsningar. En viktig 

aspekt är att vi hämtat vår empiri från en relativt liten grupp. Vidare är resultaten 

av en studie alltid bundna till den kontext som den utförs i och förändras med tiden 

(jmf Guba & Lincoln 1985, ss. 289-331, 357-362). Därmed är kunskapen inte 

nödvändigtvis representativ för alla som tvångsvårdas, men kan ändå tillföra viktig 

kunskap. Vår teoretiska analys har visat variation och komplexitet som kan bidra 

till en ökad förståelse av den psykiatriska tvångsvården utifrån patienternas 

perspektiv. Denna kunskap gynnar alla berörda fält med det gemensamma målet att 

minska användandet av tvång och ge stöd till en hantering av vården som de 

enskilda patienterna önskar. 

 

Slutligen, som vi försökt visa genomgående, har vi som forskare haft en aktiv roll i 

utformandet av studien. Genom valet att använda tematisk analys har vi bearbetat 

materialet utifrån en kodning, där vi sökt teman och gemensamma mönster. Lazarus 

copingteori har även skapat en viss förståelse för de teman vi identifierat, där 

patienternas tillvaro analyserats utifrån copingstrategier. Utöver detta, har vår 

förförståelse varit ständigt närvarande i och med de tolkningar vi gjort och de 

perspektiv vi uppmärksammat. Vår egen roll har således varit ledande, där en annan 

forskare med största sannolikhet hade lett till att annan kunskap producerats. Vi ser 

dock inte det som en svaghet utan snarare som något oundvikligt, där forskaren 

alltid påverkar utvecklingen av studien (jmf Thomassen 2007, ss. 95-98; Davidsson 

& Patel 2011, ss. 28-29). Vi har dock haft detta i åtanke under arbetet på så vis att 

vi kontinuerligt diskuterat och reflekterat över våra val och tankar med varandra 

och fått feedback av andra studenter samt vår handledare (jmf Guba & Lincoln 

1985, ss. 289-331, 357-362). Sammanfattningsvis hoppas vi att dessa åtgärder lett 

till en mer kritisk hållning till våra tolkningar och val. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis har arbetet med vår studie väckt tankar om vidare forskning inom 

fältet psykiatrisk tvångsvård. Vår utgångspunkt är att de personer som mottar hjälp 

och stöd, också har värdefull kunskap om vad för typ av stöd de behöver. Därav blir 

det högst nödvändigt att framtida forskning problematiserar huruvida 

tvångsvårdens utformning ger rätt stöd för att på sikt leda till samarbete och frivillig 

vård. Intressant blir vad patienterna själva anser att de behöver av vården för att 

kunna agera på det sätt de vill, för som vi visat genom analysens gång, verkar det 

finnas ett starkt driv hos de flesta patienter att faktiskt må bättre och klara sig utan 

tvångsvården. Frågan blir då; vad behöver patienterna för stöd och hjälp för att detta 

ska bli möjligt? 
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Bilagor 
Bilaga A Exempel på kodning  
 

Kodning 1 och 2  
“[...] Flera personer i min omgivning tyckte att jag skulle läggas in, och så blev det. Jag insåg 

tillslut att jag faktiskt höll på att rasa totalt, och att jag faktiskt behövde hjälp.Så det blev just 

så om jag inte vill; inlagd på den psykiatriska akutvårdsavdelningen.” 

Emma: Medvetenhet om behovet av hjälp, acceptans Lalita: acceptans trots inte vill vara 

där 

“[...] Hela jag gråter. Gråter för att det känns som ett misslyckande att ännu en gång då jag 

har behövt vistas bakom låsta dörrar. Blir så ledsen att jag inte kan klara mej själv, för jag 

kämpar ändå på så mycket jag bara kan. Men vad gör jag för fel? Varför räcker det inte till?”  

E: Litar inte på sig själv, minskad självkänsla L: hon söker förståelse i varför det blir som 

det blir 

Blogg: XXXX 2012-03-17 

Hämtat 2017-11-14 kl 10:59 

 

Kodning 3 samla liknande begrepp 

Acceptans (3), acceptans av att behöva vården, L: acceptans trots att någonting är jobbigt, 

acceptans av vården, acceptans, förstår att det var det ”bästa” E: Medvetenhet om behovet 

av hjälp, acceptans L: acceptans trots att hon inte vill vara där, E: Acceptans, medvetenhet 

om behovet av hjälp, E: Acceptans, acceptans, medgörlighet, våga be om hjälp, öppna 

dig, öppnar sig, E: Acceptans om att detta liv hon levt inte funkar L: prövat flera 

“strategier”?, självinsikt, lägga sin tillit i de professionellas händer, samarbete,  

medvetenhet att det är för hennes eget bästa. 

 

Samlingen görs om till teman  

Acceptans/förståelse 

Vårdarna vill en gott, vården gör en bättre, förstår att vård behövs 

Skapar rutiner, vänjer sig, medgörlig, litar på personalen, samarbete 

  



  
 

II 

Bilaga B Grupper och försök till första tematisering 
 

 
  



  
 

III 

Bilaga C Tematisk karta 
 

 

 

 
 


