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Abstrakt 

Bakgrund: Vid psykisk sjukdom kan behov av heldygnsvård uppstå för att den 

enskilde personen inte skall utgöra någon fara för sig eller för tredje part. Vården kan 

vara av nytta trots att personen i fråga inte ger medgivande till vård, vilket medför ett 

etiskt dilemma för vårdpersonalen. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att 

vårdas enligt tvångslagstiftning vid en psykiatrisk avdelning. Metod: En 

litteraturstudie har genomförts som omfattar 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet visar att patienterna antingen upplevde att inläggningen varit till 

nytta eller till skada och att flertalet patienter upplevde en bristande autonomi och en 

känsla av minskat människovärde. Slutsats: Slutsatsen är att patienternas syn på 

inläggningen beror på dennes upplevelse av bevarad autonomi och möjlighet till 

delaktighet. Personal som har ett förhållningssätt som främjar detta, främjar också att 

patienten upplever den tvångslagstiftade vården som nödvändig. Detta förtydligar 

vikten av att i vården arbeta personcenterat och med ett förhållningssätt som främjar 

patientens autonomi och delaktighet. 

 

Nyckelord: Tvång, tvångsvård, psykiatri, patientberättelse, upplevelse. 

 
  



 

 

Abstract 

Background: When a person is mentally ill, they might need hospitalisation against 

their ill, to protect them from themselves or to third parties. The care may be 

beneficial even though the person does not give consent to treatment, resulting in an 

ethical dilemma for caregivers. Aim: To elucidate patients' experiences of being 

cared for under a compulsory admission at a psychiatric ward. Method: A literature 

review has been carried out covering 11 qualitative research articles. Results: The 

results show that patients either feel that the admission was beneficial or detrimental, 

and that most patients experience a lack of autonomy and a sense of diminished 

human dignity. Conclusion: It is concluded that patients' views on the admission 

depends on his or hers experience of preserved autonomy and the opportunity to 

participate. Staff who have an attitude that promotes this, also encourages the patient 

to experience the compulsory care as necessary. This clarifies the importance of 

working personcentered with an approach that promotes patient autonomy and 

participation. 

 

Key words: Coercion, involuntary admission, psychiatry, patient narrative, 

experience. 
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1. BAKGRUND 

Lagstiftad tvångvård förekommer i stora delar av världen men skiljer mellan länderna 

vad gäller lagstiftning. I Sverige regleras psykiatrisk tvångsvård enligt lag om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) och tvånget skall endast utföras om det bedöms 

nödvändigt för patientens bästa. Personalen på den psykiatriska avdelningen måste 

därför alltid väga in detta i en bedömning av den planerade tvångsåtgärden, innan 

den utförs. Liksom i all annan vård innefattas den psykiatriska vården av Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL) vilket bland annat innebär att alla patienter har rätt till samma 

vård och att patientens autonomi och integritet bevaras genom att bland annat ges 

möjlighet att själv delta i planeringen av vården (Socialstyrelsen 2009). 

 

För att kunna dömas till tvångsvård enligt LPT, krävs att personen i fråga lider av en 

allvarlig psykiskt sjukdom samt att denne är i behov av sluten psykiatrisk 

heldygnsvård eller, efter särskild beaktan, öppen psykiatrisk vård. Personen måste 

också neka till vården men på grund av sitt psykiatriska tillstånd bedömas vara icke-

kapabel att ta ett adekvat beslut men antas vilja ge samtycke till vård under normala 

förhållanden (SFS 1991:1128). 

 

LPT beskriver vidare att all tvångsvård har som mål att patienten så snart som 

möjligt frivilligt skall kunna medverka till den vård denne är i behov av.  Alla utförda 

tvångsåtgärder som tas i kraft skall utföras så skonsamt och respektfullt som möjligt 

och mer tvång än vad situationen kräver skall inte tillämpas. Tvångsåtgärder som 

syftar till att genomföra planerad vård får endast användas när personal genom 

individuellt anpassad information har försökt att uppnå frivilligt samarbete men 

misslyckats. 

 

När en person kommer till en vårdinrättning får denne genomgå en 

läkarundersökning och ett vårdintyg skrivs av en legitimerad läkare. Vårdintyget skall 

redogöra vad som ligger grund för inläggningen samt patientens eventuella psykiska 

störning och vad som har föranlett vårdbesök. Samma läkare har sedan ansvar att 

personen skrivs in på vårdavdelning för prövning mot LPT, där denne blir inlagd tills 

det har tagits ett beslut om tvångsvård. Inskrivning enligt LPT utförs av en 
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överläkare, beslutet får inte fattas av samma läkare som utförde den första 

vårdintygsundersökningen. I de fall patienten bedöms behöva en vårdtid över fyra 

veckor, skall chefsöverläkaren ansöka hos förvaltningsrätten för fortsatt vård. Vid 

sluten psykiatrisk vård får patienten inte lämna vårdenheten och kan, under 

maximalt åtta timmar, föras till isolering om denne beter sig störande eller 

aggressivt. Under inläggningen får patienten inte inneha alkohol, droger, 

dopingklassade preparat, injektionssprutor/-kanyler, andra föremål som är kopplade 

till användning av droger eller personliga ägodelar som kan utgöra en skaderisk för 

patienten, medmänniskor eller vårdinrättning. Vid misstanke om innehav av någon 

av ovanstående får patientens kroppsvisiteras (SFS 1991:1128). 

 

En studie utförd på 189 personer visar att den upplevda förekomsten av tvång är 

högst bland de som vårdas enligt tvångslagstiftning. Med hjälp av en 

bedömningsskala uppgav denna grupp ett medelvärde på 26,2 på en 

bedömningsskala (från 0-100 där 100 innebär stort upplevt tvång) medan de som 

mottar psykiatrisk vård frivilligt uppgav ett medelvärde på 14,1. I samma studie 

visades också att 90,9 % av alla som vårdas enligt tvångslagstiftning angivit att de 

blivit fasthållna eller fastspända under inläggningen, 55,4 % att de medicinerats mot 

sin vilja, 40,4 % att de blivit nedlåtande tilltalade och 32,7 % att de blivit satta i 

isoleringsrum. Av de som mottog psykiatrisk vård på frivillig basis angav 51,3 % av 

patienterna att de blivit fasthållna eller fastspända, 7,1 % att de medicinerats mot sin 

vilja, 24,3 % att de blivit nedlåtande tilltalade och 10 % att de blivit satta i 

isoleringsrum. Studien visar också att en tredjedel av alla patienter, oberoende om 

vården mottogs frivilligt eller enligt tvångslagstiftning, inte varit medvetna om 

inläggningens rättsliga status (Sørgaard 2007). 

 

Under 1990-talet utvecklades en omvårdnadsmodell med namnet The Tidal model, 

som uppkom efter en studie av vad patienter och anhöriga förväntande sig från 

sjuksköterskan i bemötandet samt vad sjuksköterskorna faktiskt gjorde. The Tidal 

model bygger på att istället för att kontrollera patientens symptom skall 

sjuksköterskans fokus ligga på att se personen bakom patienten och hjälpa denne till 

förändring. Syftet med The Tidal model är således att uppmuntra sjuksköterskan till 

att vara lyhörd och att omvårdnaden som ges skall vara medmänsklig och 
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personcentrerad (Buchanan-Barker & Barker, 2008). Edvardsson (2010, s. 29) 

beskriver likt The Tidal Model att vid personcentrerat patientarbete jobbar 

sjuksköterskan nära patienten och ser denne som en person snarare än en sjuk 

patient. Sjuksköterskan bör även tillvarata personens erfarenhet av sjukdomen, 

dennes synsätt samt att denne erbjuds delaktighet i vården. Ekman et al. (2011) 

nämner i sin studie tre steg i personcentrerad omvårdnad: (1) Sjuksköterskan och 

patienten måste till att börja med skapa ett förhållande och förtroende till varandra, 

där patienten får delge sin erfarenhet av sjukdomen. (2) Därefter bör sjuksköterskan 

skapa en förståelse för personen bakom patienten och dennes livssituation, för att 

sedan arbeta fram en individuellt anpassad omvårdnadsplan. (3) Slutligen skall all 

interaktion och utförd handling dokumenteras. Gällande tvångvård diskuterar 

Bowers (2014) att omvårdnaden kan tänkas blir bättre genom att utbilda personalen i 

att vara sakliga, samarbetsvilliga, empatiska, professionella och genom att 

upprätthålla god fysisk miljö på den psykiatriska avdelningen. Socialstyrelsen (2009) 

skriver också i sin handbok för vägledning i psykiatrisk vård att alla typer av tvång 

skall utföras med en människovänlig attityd och att patienters oro och aggressivitet 

kan minskas genom anpassning av den fysiska miljön på den psykiatriska 

avdelningen. 

 

I alla vårdens moment skall etiken ligga i förgrunden och ett etiskt förhållningssätt 

införlivas. Människor skall behandlas och värderas lika, människors rätt för 

självbestämmande och bevarad autonomi skall ingå i planeringen och i utförandet av 

vården samt att all vård skall utföras i syfte att göra gott och inte skada, i försök att 

minska lidande. Dessa etiska principer klargörs av Beauchamp och Childress (2013, s. 

13). Vård som ges till patienter emot deras vilja innebär en kränkning av personens 

autonomi, vilket gör att vård som utförs via tvångslagstiftning är ett etiskt dilemma 

för mången personal inom psykiatrin. Det som inom begreppet tvångsvård i grunden 

rättfärdigar denna kränkning är att personens mentala tillstånd påverkar dennes 

förmåga att fatta goda beslut som stämmer överens med dennes egentliga vilja, samt 

att personen löper risk att skada sig själv eller tredje part (Olsen 2003). 

En studie gjord av Vuckovich och Artinian (2005) redovisar sjuksköterskors 

berättelser och upplevelser av att utföra tvångsåtgärder samt hur de förhåller sig till 

de handlingar de tvingas utföra. I studien framkom att en tvångsåtgärd sker i olika 

steg: (1) Utvärdering av den planerade tvångsåtgärdens värde, (2) förhandling med 
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patienten och (3) rättfärdigande och utförande av tvångsåtgärden. En liknande etisk 

process kunde uppmärksammas efter beskrivningar från föräldrar och personal inom 

barn- eller äldreomsorgen, men också i diskussion om rättfärdigande av krig. Det 

som verkar vara gemensamt för denna process är en önskan att minska lidande i ett 

vidare perspektiv och för en stor mängd människor. Detta nämns även av Olsen 

(2003) som diskuterar att rättfärdigande av vård enligt tvångslagstiftning och 

tvångsåtgärder snarare skall grundas på ett sammanhang än av enskilda rättigheter. I 

Vuckovich och Artinians studie (2005) beskrev sjuksköterskor att de egentligen inte 

tyckte att det var rätt att utföra tvångsåtgärder men att resultatet av tvånget skulle 

komma att gynna patienten och att tvångsåtgärder därför användes enbart då det 

ansågs vara sista utvägen. 

 

Vård som mottas enligt tvångslagstiftning har i studier visat sig upplevas både 

negativ och positiv av patienterna. Ungefär hälften av deltagarna i en studie tyckte att 

tvångsinläggningen var positiv och nödvändig för att personens tillfrisknande, varpå 

resterande ansåg att inläggningen var onödig. Patienterna beskrev att de genom 

inläggningen förlorat en del av sin personlighet och att stränga vårdare bidrog till en 

känsla av förlorad självbild. När studiedeltagarna inte blev sedda eller blev utsatta för 

tvångsåtgärder minskade patientens självförtroende och människovärdighet. Nedsatt 

känsla av människovärde kunde ses bland hälften av de tvångsvårdade och beskrivs 

som en följd av sysslolöshet och begränsning i att inte få lämna avdelningen (Hughes, 

Hayward & Finlay 2009). 

 

Vård som ges enligt tvångslagstiftning är bevisligen svårt både för patient och 

vårdpersonal. Rollen som sjuksköterska och omvårdnadsansvarig innefattar ibland 

beslut som går emot de egna etiska principerna, samtidigt som dessa beslut också kan 

vara gynnande för patienten i fråga. En inblick i patienternas upplevelse av att vårdas 

via tvångslagstiftning samt att bli utsatt för tvångsåtgärder kan därför vara värdefull 

och tänkas ge bättre förutsättningar för personalen att känna empati, förståelse och 

samarbetsvillighet med och för patienterna. En förhoppning är att sådan kunskap 

skulle utgöra en grund för sjuksköterskor för att ta goda beslut vid vård enligt LPT, 

samt att detta i förlängningen skulle leda till en förbättrad psykiatrisk vård som 

upplevs värdefull för patienten. Syftet med denna litteraturstudie är därför att belysa 
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patienters upplevelse av att vårdas enligt tvångslagstiftning vid en psykiatrisk 

avdelning. 

2. METOD 

 Definitioner 

Mental Health Act är flertalet engelskspråkiga länders (ex. England, Skottland, Irland 

och USA) motsvarighet till Sveriges LPT. Det är en samling lagar gällande psykiatrisk 

sjukvård och upptar även tvångslagstiftning för respektive land. 

 

 Sökmetod 

Inledningsvis gjordes övergripande sökningar på artikelsammanställningar av 

kvalitativa studier av tvångsvård. Ur dessa sammanställningar gjordes en manuell 

sökning, vilken resulterade i en överblick över aktuell forskning och vanligt 

förekommande sökord som sedan använts som stöd i sökningen. 

 

De sökord som representerade syftet, inklusions- och exklusionskriterier och som 

sedermera användes i databassökningarna var: coerci*, involuntary, experience*, 

qualitative, psychiatric, patient, och nurs*. Sökningarna begränsades till 

engelskspråkiga artiklar för förståelsens skull, då författarna endast förstår svenska 

och engelska. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMED. I 

CINAHL och PsycINFO gjordes också begränsningen “Peer Reviewed”. Flera av 

artiklarna förekom i fler än en databas. Efter att databassökningarna var genomförda 

gjordes också en manuell sökning i artiklarnas referenslistor. På grund av det stora 

antalet sökningar med olika kombinationer av sökord har endast de bärande 

sökningarna redovisats (bilaga 1). 

 

 Urval 

Studierna som inkluderades i urvalet var alla kvalitativa och skrivna på engelska samt 

att alla deltagare i studierna vårdades som vuxna och var inlagda på en psykiatrisk 

avdelning enligt landets gällande tvångslagstiftning. Studier där populationen 

omfattade patienter som vårdades som barn, öppenvårdade patienter eller patienter 
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som vårdats enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller för landet motsvarande 

lag, har exkluderats ur urvalet. Detsamma gäller studier med kvantitativ ansats. 

 

Artiklarna sammanställdes i en tabell som redovisade varje studies metod, 

analysmetod, urval, resultat, nation, årtal, dess bedömda kvalitetsnivå och om 

studien blivit granskad av en etisk nämnd. Sammanställningen redovisas i bilaga 2. 

Det slutliga urvalet omfattar sammanlagt 234 personer, varav 104 kvinnor och 130 

män. Deltagarnas ålder varierade mellan 17 och 66 år. Studiernas kvalitet granskades 

med en kvalitetsgranskningsmall från Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU, 2012), varpå samtliga fick godkänt resultat. Studiernas metoder var likartade 

då stor del av datainsamlingen var utförd med semi-strukturerade, narrativa eller 

djupgående intervjuer medan forskarna i en av studierna samlat in data genom 

observationer. Den dataanalys som använts varierade mellan studierna men var alla 

kvalitativa analysmetoder. Den nyaste studien utfördes 2013 och den äldsta 2001. 

Studierna var utförda i Sverige, Skottland, Irland, Finland, Norge, Österrike och 

England och alla studier hade som syfte att undersöka patienters upplevelser av att 

vårdas enligt tvångslagstiftning. Två av studierna inbegrep även personalens 

upplevelser av tvångsvård, men dessa resultat har inte redovisats i denna 

litteraturstudie då detta inte motsvarade syftet. 

 

 Analys 

Analysen av data har utförts med inspiration av den meta-analys som beskrivs av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 109). Artiklarna lästes flertalet gånger och en 

första förståelse av resultatet var att patienterna beskrev olika upplevelser av 

personalen, tvångsinläggningen och tvångsåtgärderna samt miljön och rutinerna på 

avdelningen. Resultattexten sammanställdes i en exceltabell med sorteringsfunktion 

och grovsorterades, utifrån syftet, först in i dessa övergripande grupper som bildats 

utifrån den första förståelsen. Resultattexten finsorterades sedan efter likartat 

innehåll, diskuterades, kategorier och underkategorier bildades, ombildades och 

reviderades flertalet gånger. Slutliga kategorier och underkategorier redovisas i tabell 

1. 
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 Forskningsetik 

Samtliga studie som ingår i denna litteraturstudie är godkända av en etisk nämnd i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). En majoritet av studierna innehåller 

också ett par meningar där forskarna bland annat klargör att studiedeltagarna har 

informerats om rätten att tacka nej eller att avbryta studien, samt att en etisk 

diskussion angående om det varit rätt eller fel att intervjua patienter som varit under 

tvångslagstiftad vård har förts, då dessa skulle kunna anses vara extra sårbara på 

grund av sitt psykiska tillstånd. I flera av studierna har också nämnts att en 

diskussion hållits med patienten/patienternas ansvarige läkare om huruvida det är 

lämpligt att patienten deltar i studien. Vissa av forskarna har även nämnt vilken roll 

de har till deltagarna och hur detta eventuellt skulle ha påverkat deltagarnas 

delaktighet och svar i intervjuerna. 

 

Ett etiskt ansvar har, förutom att kontrollera den etiska granskningen av studierna, 

varit att analysera och redovisa studiernas resultat i sin helhet så att ingen del blir 

exkluderad eller undanlagd, då detta skulle medföra en felaktig vinkling och tolkning 

av patienternas upplevelser. 

3. RESULTAT 

Här nedan följer resultatet av denna litteraturstudie, som baseras på resultattexten ur 

de 11 vetenskapliga artiklar som ingick i urvalet (artikelsammanställning i bilaga 2). 

Översikt på resultatets kategorier och underkategorier redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1 – Kategori- och underkategoriöversikt. 

Kategori Underkategori 

1. Att bli inlagd på låst avdelning a) Nödvändigt ont eller till skada? 

b) Berövad frihet 

c) Känslor av trygghet och beskydd 

2. Att inte få information a) Bristande information 

b) Förståelse för tvångsåtgärder 

3. Att uppleva bristande autonomi 

och/eller delaktighet i vården 

a) Bristande självbestämmande och 

människovärde 

b) Delaktighet och samarbete 

c) Känna fördragsamhet till tillvaron 

på avdelningen 

4. Att vårdas av personal med olika 

förhållningssätt 

a) Distanserad personal 

b) Engagerad personal 

 

 Att bli inlagd på låst avdelning 

Denna kategori handlar om hur patienterna upplevde att bli inlagda enligt 

tvångslagstiftning på en låst psykiatrisk avdelning. 

 

Nödvändigt ont eller till skada 

Flertalet deltagare i studierna angav att såväl inläggning (Larsen & Terkelsen 2013, 

Ridley & Hunter 2013, Valenti et al. 2013, Katsakou et al. 2012, Sibitz et al. 2011) som 

tvångsåtgärder såsom isolering och tvångsmedicinering (Andreasson & Skärsäter 

2012) varit till nytta och nödvändiga för dem att komma i balans igen (Larsen & 

Terkelsen 2013, Valenti et al. 2013, Katsakou et al. 2012, Sibitz et al. 2011). En av 

studiedeltagarna angav också att inläggningen hade varit nödvändig men att denne 

ansåg att medicinering var ett pris denne fick betala (Larsen & Terkelsen 2013). 

Samtidigt som vissa av deltagarna ansåg att inläggningen var ett nödvändigt ont och 
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till nytta (Ridley & Hunter 2013, Katsakou et al. 2012, Sibitz et al. 2011), uttrycktes 

också att både inläggningen och tvångsåtgärderna hade upplevts som ett straff 

(Olofsson & Jacobsson 2001), att de hade haft för lång varaktighet (Larsen & 

Terkelsen 2013, Katsakou et al. 2013) men också att tvångsåtgärderna oftast utfördes 

med dålig kvalitet och snarare gjorde skada än nytta. Patienterna beskrev också att 

metoderna som användes fick dem att känna sig obekväma (Larsen & Terkelsen 

2013), att de bidrog till ökad ångest och ibland förvärring av psykotiska upplevelser 

(Sibitz et al. 2011) samt att skrämmande medpatienter i vissa fall också hade 

komplicerat deras ångest och rädsla (Olofsson & Jacobsson 2001). Vissa av 

patienterna ansåg även att inläggningen varit ett onödigt avbrott i deras vardagliga liv 

och ett resultat av orättvis behandling, vilket gjorde att dessa i viss mån kände sig 

som offer (Katsakou et al. 2012). 

 

Berövad frihet 

Studier visar att patienterna upplevde sig frihetsberövade (Larsen & Terkelsen 2013, 

Kuosmanen et al. 2007, Johansson & Lundman 2002) då de känt sig hjälplösa och 

avtagna kontrollen av sina liv (Katsakou et al. 2012), vilket upplevdes nedvärderande 

och kränkande (Kuosmanen et al. 2007). Deltagarna i en studie uttryckte att denna 

känsla av frihetsberövning väcktes endast av vetskapen att de vårdades enligt 

tvångslagstiftning (Johansson & Lundman 2002) och att avdelningens välkomnande 

miljö inte påverkade denna känsla (Larsen & Terkelsen 2013). Patienterna förstod 

dock orsaken till frihetsberövningen och att sjukhuset hade sina regler för att 

upprätthålla en god ordning (Kuosmanen et al. 2007) och att brott mot dessa regler 

innebar en ytterligare inskränkning av friheten. Känslan av frihetsberövningen 

minskades dock om patienterna fick möjlighet att lämna avdelningen, oberoende om 

det var utevistelse under övervakning eller permission (Johansson & Lundman 

2002).  

 

Känslor av trygghet och beskydd 

Känslan av att vara inlåst, beskrevs av patienterna, även ge intryck av trygghet och 

omvårdnad (Johansson & Lundman 2002) och flertalet patienter såg tiden på 

avdelningen som en säker tid (Valenti et al. 2013, Katsakou et al. 2012, Sibitz et al. 

2011) då patienterna fick möjlighet att vila från ansvaret av dem själva (Andreasson & 
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Skärsäter 2012) utan risk att begå självmord eller skada vare sig dem själva 

(Andreasson & Skärsäter 2012, Johansson & Lundman 2002) eller andra i deras 

omgivning (Katsakou et al. 2012). En tvångsåtgärd som uttrycktes inge trygghet var 

ökad översyn, då patienten i dessa fall hade en personals odelade uppmärksamhet 

och tillsyn (Johansson & Lundman 2002). Patienterna uttryckte förståelse för att 

även andra tvångsåtgärder var till för att skydda och hjälpa dem (Olofsson & Norberg 

2000). 

 

 Att inte få information 

Denna kategori handlar om hur patienterna upplevde tillgång eller brist på 

information och hur deras förståelse upplevdes under inläggningen. 

 

Bristande information 

Deltagarna i studierna beskrev brist på information (McGuinness, Dowling & Trimble 

2013, Valenti et al. 2013, Katsakou et al. 2012, Sibitz et al. 2011, Olofsson & 

Jacobsson 2001) och uttryckte upplevelsen av vara blott ett objekt som ingen 

information fick (Johansson & Lundman 2002). En studiedeltagare berättade att 

denne vid ett tillfälle fick ta del av information men att ingen hjälp att förstå 

informationen erbjöds, då personalen tyckte att förståelsen låg i patientens eget 

ansvar. En studiedeltagare angav specifikt att informationen var svår att förstå och 

att denne säkert fått mer information än denne hade kunnat ta in och komma ihåg 

(McGuinness, Dowling & Trimble 2013) och att informationen behövde skräddarsys 

efter situationen vad gällde innehåll och kvantitet (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

 

Förståelse för tvångsåtgärder 

Deltagarna i studierna uttryckte att på grund av den bristande förståelsen för 

anledningen till inläggningen ansåg de att inläggningen var en överdriven reaktion på 

situationen och att patienten själv hade kunnat lösa krisen om denne hade fått 

möjlighet att lugna ner sig (Katsakou et al. 2012). Deltagare i en studie beskrev även 

att de blev utsatta för tvångsåtgärder utan att förstå anledningen till varför och att de 

då protesterat instinktivt med fysiskt motstånd (Johansson & Lundman 2002). 

Tvångsåtgärderna beskrevs ofta som obefogade (Larsen & Terkelsen 2013, Johansson 

& Lundman 2002) och utförda med onödigt mycket våld (Katsakou et al. 2012) samt 
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att de i vissa fall snarare användes i brist på annat sätt för personalen att återfå 

kontroll (Sibitz et al. 2011). Studiedeltagarna berättade också att den enda 

anledningen de hade fått till tvångsåtgärden var att de vårdades under 

tvångslagstiftning (Olofsson & Jacobsson 2001). Studier visar också att när 

patienterna blev fasthållna och tvångsmedicinerade utan att förstå eller se en konkret 

anledning till handlingen, ökade risken för negativa känslor (Katsakou et al. 2012, 

Johansson & Lundman 2002). Även om tvångsåtgärden var nödvändig var det viktigt 

för patienten att i efterhand få prata om vad som hänt och få hjälp att förstå 

anledningen till tvångsåtgärden (Andreasson & Skärsäter 2012). I de fall patienten 

hade förståelse för åtgärden och dess grunder kunde tvångsåtgärden lättare 

accepteras (Larsen & Terkelsen 2013). En deltagare i en av studierna uttryckte också 

att det var först i slutet av inläggningen som denne förstod vilken nytta inläggningen 

som sådan och eventuella tvångsåtgärder haft på dennes hälsa (McGuinness, Dowling 

& Trimble 2013) samt att patienterna först i efterhand hade förstått att de varit i 

behov av hjälp (Katsakou et al. 2012, Sibitz et al. 2011). Det framkom även att 

patienterna under hela inläggningen pendlat mellan att tycka att inläggningen hade 

positiv kontra negativ effekt på dem (McGuinness, Dowling & Trimble 2013, Ridley & 

Hunter 2013, Katsakou et al. 2012).  

 

Studier visar att om behandling och tvångsåtgärder utfördes med en viss flexibilitet 

minskade patienternas intryck av tvång (Johansson & Lundman 2002) och att det till 

och med förekom patienter som inte upplevde sig ha blivit utsatta för tvång 

överhuvudtaget, trots att de vårdats enligt tvångslagstiftning (Johansson & Lundman 

2002, Olofsson & Jacobsson 2001). 

 

 Att uppleva bristande autonomi och delaktighet i vården 

Denna kategori handlar om hur patienterna upplevde bristande autonomi och 

människovärde, delaktighet och samarbete och hur patienterna med fördragsamhet 

anpassade sig till livet på avdelningen. 

 

Bristande självbestämmande och människovärde 

Deltagare i en studie beskrev att de haft en inskränkt självbestämmanderätt och att 

inläggningen i sig framkallade känslor av att inte ha bestämmanderätt ens över var 
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patienten skulle vara eller vad denne fick göra (Johansson & Lundman 2002). 

Deltagarna i studierna uttryckte att de varit bekymrade över vilken egentlig påverkan 

inläggningen skulle ha på deras självbestämmanderätt även i framtiden (Katsakou et 

al. 2012). Ett konkret exempel på denna inskränkning av självbestämmande är de 

studiedeltagare som uttryckte att de inte ansåg sig ha något val gällande medicinering 

(McGuinness, Dowling & Trimble 2013) trots att flertalet patienter uttryckte att 

medicineringen gjorde att de kände sig neddrogade samt att effekt och biverkningar 

innebar att de inte kunde känna igen sig själva (McGuinness, Dowling & Trimble 

2013, Olofsson & Jacobsson 2001). På grund av detta uttryckte flertalet 

studiedeltagare vikten av att få känna att autonomi och självbestämmande 

respekterades och bevarades (Andreasson & Skärsäter 2012). Deltagare i en studie 

uttryckte även att självbestämmande som inte respekterades gjorde att de kände sig 

underordnade personalen och avdelningsreglerna (Valenti et al. 2013). Samma känsla 

av underordning upplevdes om tillrättavisningar och avdelningsregler var stränga 

och upplevdes efterföljas på rutin snarare än efter behov (Larsen & Terkelsen 2013). 

Deltagarna i studierna beskrev att också de olika tvångsåtgärderna inneburit att de 

känt sig underordnade personalen och avdelningens regler och att de inte upplevt sig 

ha en egen fri vilja (Larsen & Terkelsen 2013, Olofsson & Jacobsson 2001). 

 

Studiedeltagare beskriver även att inläggningen och tvångsåtgärderna väckt känslor 

av att inte vara kapabel eller värdig som människa (Olofsson & Jacobsson 2001), med 

ett lägre människovärde än en frisk person (Johansson & Lundman 2002), att deras 

integritet blivit kränkt (Olofsson & Norberg 2000), att de blev behandlade utan 

respekt och att tvångsåtgärden ibland hade haft en negativ påverkan på självkänslan 

(Sibitz et al. 2011). Vilket medförde att de kände sig osäkra och misslyckade som 

människor samt en upplevd svårighet att upprätthålla ett människovärde, något som 

patienterna upplevde var på deras eget ansvar. Vissa av patienterna beskrev att de 

själva upplevde sig kriminella på grund av deras rättsliga status, vilket fick dem att 

begrunda om de verkligen var en fara för såväl dem själva som för allmänheten 

(Olofsson & Jacobsson 2001). Deltagarna i en studie uttryckte också att de i vissa fall 

upplevde att de snarare än att bli behandlade som unika personer blev behandlade 

och bemötta efter deras medicinska diagnos, vilket gjorde att de kände sig 

missförstådda och avvikande (Larsen & Terkelsen 2013). 
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Delaktighet och samarbete 

Studier visar att flertalet patienter kände delaktighet i vården (Valenti et al. 2013, 

Johansson & Lundman 2002, Olofsson & Jacobsson 2001) när de blev informerade 

om planeringen av vården och upplysta om vilka rättigheter de hade i sin situation 

(Olofsson & Jacobsson 2001). Känslan av delaktighet beskrevs också stärka 

patienternas integritet och självbestämmande samt att detta gav en viss känsla av 

frihet (Valenti et al. 2013). En del av studiedeltagarna berättade också att innan vissa 

beslut togs, hade en dialog mellan patient och personal förts, vilket uttrycktes som 

positivt (Valenti et al. 2013, Johansson & Lundman 2002). Studier visar även att 

flertalet patienter upplevde att de inte fått möjlighet till delaktighet i sin egen vård 

(Valenti et al. 2013, Johansson & Lundman 2002, Olofsson & Jacobsson 2001) och 

att ingen frågat efter patienternas önskan (Johansson & Lundman 2002). I en studie 

berättade en av deltagarna att denne inte hade blivit lyssnad på och att denne känt sig 

överkörd (Olofsson och Jakobsson 2001). Vilket gjorde att patienterna upplevde 

hopplöshet och osäkerhet. En annan patient berättade också att denne innan 

inläggningen hade sökt vård då denne ansåg sig vara i behov av hjälp. Läkaren hade 

trots detta inte respekterat patientens åsikter och skrivit in patienten enligt LPT, utan 

hänsyn till att denne initialt sökt sig till psykiatriska vården med fri vilja att ta emot 

vård (Johansson & Lundman 2002). 

 

Deltagarna i en studie uttryckte att de haft en önskan om att få samarbeta, att bli 

involverade och motiverade att delta i vården, att få ta del av information samt att få 

diskutera och förstå sin situation (Olofsson & Jacobsson 2001). De uttryckte att 

delaktighet i planering och utförande av vården hade känts viktig för att 

omvårdnaden skulle upplevas hålla god kvalitet (Andreasson & Skärsäter 2012). 

 

Känna fördragsamhet till tillvaron på avdelningen 

En studie visar att patienterna till en början av inläggningen försökte kämpa emot 

systemet men att de med tiden tog del av och anpassade sig till avdelningens regler 

och rutiner (McGuinness, Dowling & Trimble 2013). En studie av Olofsson och 

Jacobsson (2001) visar att patienter upplevde att de under inläggningen hade försökt 

uttrycka åsikter och önskemål men att detta resulterat i att vårdtiden förlängts 

ytterligare och att de därmed känt sig hämmande i sitt känsloliv då de inte kunde 

uttrycka sig fritt. Konsekvensen kom att vara att patienterna valde att vara tysta och 
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inte protestera, för att snabbare ta sig ur sin situation. Ridley och Hunters studie 

belyser också att patienterna att inte vågade uttala sig i rättsliga situationer, med 

rädslan att säga något som förvärrade situationen och överlämnade därför all talan 

till sin rättsliga förespråkare. Patienterna ansåg också att graden av säkerhet och 

vidtagande av säkerhetsåtgärder hade kunnat minskas när de uppvisade en 

förbättring av psykisk hälsa och uppförande (2013).  

Tiden på avdelningen beskrevs upplevas mer positiv när omvårdnaden upplevdes god 

(Johansson & Lundman 2002) och när patienterna hade lärt sig att anpassa sig till 

tillvaron på avdelningen. Denna anpassning var också en del i processen till 

acceptans (McGuinness, Dowling & Trimble 2013). Studier belyser även patienternas 

upplevelse av kontakten med medpatienter som positiv för såväl återhämtningen 

(Sibitz et al. 2011, Johansson & Lundman 2002) som för upplevelsen av inläggningen 

och tiden på avdelningen (Johansson & Lundman 2002). Interaktion med 

medpatienter och delande av erfarenheter (Sibitz et al. 2011) bidrog också till ett 

konstruktivt bearbetande av känslor och så småningom en ökad acceptans för 

situationen (McGuinness, Dowling & Trimble 2013). 

 

 Att vårdas av personal med olika förhållningssätt 

Denna kategori handlar om hur patienterna upplevde personalens förhållningssätt 

gentemot dem. 

 

Distanserad personal 

Studier visar att patienter som vårdats enligt tvångslagstiftning blivit bemötta av 

personal som uppfattades som paternalistiska och oengagerade (Larsen & Terkelsen 

2013, Valenti et al. 2013, Kuosmanen et al. 2007, Olofsson & Jacobsson 2001) och att 

detta fick dem att känna sig omyndigförklarade, sinnessjuka, misshandlade (Valenti 

et al. 2013) och övermannade (Johansson & Lundman 2002). Studiedeltagare 

uttryckte att de inte hade känt någon vilja till att medverka i behandlingen på grund 

av det paternalistiska bemötandet (Valenti et al. 2013). En av studiedeltagarna 

beskrev delar av personalen som “provokativa män” (Larsen & Terkelsen 2013, s. 4). 

Hot om våld, som omvårdnadsstrategi, beskrevs av patienterna vara värdelös medan 

försök till övertalning hellre gjorde patienterna samarbetsvilliga (Sibitz et al. 2011). 
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Deltagarna i en studie berättade även att de hade känt att de inte blivit hörda eller 

lyssnade på, att frågor hade lämnats svarslösa och att de inte fått någon respons när 

de försökt inleda en konversation med personalen (Olofsson & Jacobsson 2001). 

Detta upplevdes som att personalen inte respekterade dem (Valenti et al. 2013), inte 

var intresserade, till viss del ignorerade dem (Johansson & Lundman 2002) och att 

de var distanserade (Olofsson & Jacobsson 2001). Vissa av studiedeltagarna 

berättade även att de fått intryck av att personalen tyckte att det var roligt att 

använda sig av tvångsåtgärder och att patienternas problem inte togs på allvar och 

därför snarare på rutin behandlades med medicin, vilket av patienterna uppfattades 

som skrämmande (Olofsson & Jacobsson 2001). 

 

Engagerad personal 

Patienternas favoritvårdare beskrevs som någon som behandlade dem som en 

medmänniska och inte som en diagnos (Larsen & Terkelsen 2013) och många av 

patienterna berättade om positiva upplevelser av personalen och att dessa ansågs 

professionella i sitt handlande och att de gjorde sitt jobb. De upplevdes duktiga på att 

ordna aktiviteter, såsom avslappning och kontrollerande av sin ilska (McGuinness, 

Dowling & Trimble 2013) och bidrog till att avdelningen blev en trygg plats 

(Andreasson & Skärsäter 2012, Sibitz et al. 2011). Studier visar att patienterna 

upplevde god omvårdnad och att personalen var tillförlitliga, uppmärksamma, 

engagerade och visade omtanke (Andreasson & Skärsäter 2012, Sibitz et al. 2011, 

Johansson & Lundman 2002, Olofsson & Jacobsson 2001). Det upplevdes positivt att 

personalen kunde sätta gränser och att de följde förhållningsregler som var rimliga. 

Upplevd tillit till personalen gjorde att tvångsåtgärder inte kändes lika jobbiga 

(Andreasson & Skärsäter 2012, Johansson & Lundman 2002). En god kontakt med 

personalen beskrevs som viktig (Andreasson & Skärsäter 2012, Johansson & 

Lundman 2002) för att få hjälp att hantera rädsla och ångest och för att kunna 

acceptera vården samt för motivation att medverka i vården frivilligt (Johansson & 

Lundman 2002). 
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4. DISKUSSION 

 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att vårdas 

enligt tvångslagstiftning vid en psykiatrisk avdelning. Resultatet av denna 

litteraturstudie visade övergripande på hur patienterna upplevde att bli inlagda på en 

låst avdelning enligt tvångslagstiftning. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att patienterna dels tyckte att inläggningen varit till 

nytta, dels att den varit helt onödig och att både inläggningen och utförda 

tvångsåtgärder upplevdes som ett straff. De beskrev också att inläggning på låst 

avdelning, med vetskap om att vården gavs enligt tvångslagstiftning, gjorde att de 

kände sig frihetsberövade. I en engelsk artikelsammanställning framkom att 

patienternas huvudsakliga syn på inläggningen hade en direkt koppling till patientens 

upplevelse av omvårdnad under tiden för inläggningen. I samma 

artikelsammanställning framkom också att patienter till största del rapporterade att 

den vård och behandling de mottog upplevdes obefogad och meningslös och att 

inläggningen inneburit ett onödigt avbrott i deras vardagliga liv. Dessa negativa 

upplevelser av inläggningen kunde oftast kopplas samman till att patienten blivit 

utsatt för både fysiska och psykiska tvångsåtgärder och att de blivit tvungna att rätta 

sig efter regler som personalen ansåg skulle följas. Artikelsammanställningen visar 

även att patienternas inställning till inläggningen och synen på dess nödvändighet 

delvis är beroende av hur de blir bemötta av personal men att det i övrigt finns få 

empiriska studier som visar på vilka faktorer som egentligen påverkar patienternas 

syn på inläggningen (Katsakou & Priebe 2007). En reflektion är att inläggningen kan 

upplevas mer positiv och mindre frihetsberövande om personalen anpassar reglerna 

efter patienterna snarare än att patienterna anpassas efter reglerna. 

 

Denna litteraturstudies resultat visade att patienterna inte ansåg sig ha fått den 

information de behövde för att få en förståelse för såväl inläggningen som för utförda 

tvångsåtgärder, även om en del av patienterna själva antog att de troligen fått viss 

information men att de i situationen, av olika anledningar, inte hade kunnat ta till sig 

informationen. Eide och Eide (2009) skriver att det är viktigt att patienten får rätt 

information, vid rätt tidpunkt och i rätt utsträckning. Informationen får inte vara för 
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omfattande eller för begränsad och skall framföras med ett lättförståeligt språk fritt 

från medicinska termer, då felaktigt framförd information kan skapa oro och 

osäkerhet. Sjuksköterskans ansvar är således att se vilken information patienten är i 

behov av, ta fram lämplig information och därefter presentera informationen på ett 

pedagogiskt sätt (s. 347). I en studie framkom att regelbundna samtal var till stöd för 

patienterna då de fick känna sig hörda och att dessa fick egen tid med personalen 

som lämnade utrymme för att patienten att uttrycka sig och därmed också en 

möjlighet till vägledning i deras svåra situation (Koivisto, Janhonen & Väisänen 

2004). En reflektion kring detta är att personalen troligen hade delgivit en viss 

information till patienterna men att informationen inte hade anpassats till individen 

och situationen och att en förståelse hos patienterna därför inte kunde uppnås. Det 

kan antas att en god relation till patienten ökar sjuksköterskans uppfattning och 

kunskap om patientens person och dennes förmågor och att detta bidrar till en ökad 

möjlighet till person- och situationsanpassad presentation av viktig information. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att vissa patienter, trots att de blivit vårdade 

enligt LPT eller annan tvångslagstiftning, inte upplevt sig ha blivit utsatta för tvång. 

Motsatsen till detta visas i en kvantitativ studie (n=161), där stor del av de patienter 

som vårdats på sluten psykiatrisk avdelning på frivillig basis uppgav att de känt sig 

vårdade under tvång och varav hela 60 % angav ett mått på största möjliga upplevda 

tvång (O’Donoghue et al. 2014). En sammanställning av kvalitativ forskning visar att 

inskränkande av autonomi, begränsad delaktighet i vård och beslut, en upplevd 

känsla av att förlora sitt människovärde och att bli sedd som ett objekt snarare än 

som en individ hade negativ påverkan på patientens upplevda tvång. Medan 

motsatsen, att patienterna fick möjlighet att delta i vården, att de upplevde en visad 

respekt för autonomi och känslan av att vården utfördes med intresse och 

engagemang i patienten snarare än att personalen bara utförde sitt jobb, hade ett 

positivt inflytande på det upplevda tvånget (Katsakou & Priebe 2007). En reflektion 

är att huruvida inläggningen uppfattas som en tvångsåtgärd eller ej beror väldigt lite 

på patientens rättsliga status och desto mer på om patienten behandlas som en värdig 

människa med åsikter, förmågor, egenskaper och behov, eller ej. 
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Litteraturstudiens resultat visar att patienterna upplevde att deras rätt till 

självbestämmande inte respekterades och inskränktes samt de upplevde ett minskat 

människovärde som var svårt att upprätthålla då de behandlades som en patient med 

en diagnos snarare än som en person som är patient. Eide och Eide (2009) skriver 

om empowerment, ett begrepp som saknar en bra svensk översättning men som av 

Eldh (2009) beskrivs med ord som bemyndigande och självbestämmande (s. 54). 

Empowerment har sin grund i de etiska värderingarna: respekt, autonomi, lika värde 

och hänsyn till personens bästa och handlar om att personen skall besluta och 

bestämma över sin kropp och sitt liv samt att sjuksköterskan har som ansvar att 

stötta och hjälpa personen i sina beslut (s. 26). För att patienten skall känna 

empowerment krävs tillfredställande information och känslan av delaktighet (Eldh 

2009, s. 54). I en studie uttryckte studiedeltagarna att de känt sig underskattade när 

de i den tvångslagstiftade vården inte blev behandlade som vuxna människor samt 

när det antogs att de inte ville samverka i behandlingen och vården av deras sjukdom 

och svårigheter, vilket gjorde att deltagarna kände att syftet med vården var utanför 

deras inseende (Gaillard, Shatell & Thomas 2009). En reflektion är att genom att ge 

en personcentrerad omvårdnad som stärker patientens empowerment och känsla av 

delaktighet ökar också patientens självständighet och därmed också dennes känsla av 

att vara en värdefull person som är en viktig komponent i utformandet av dennes 

vård.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att patienter som vårdas enligt tvångslagstiftning 

dels anser att de tillåts vara delaktiga i vården, dels att de inte tillåts vara delaktiga. 

Patienterna beskrev att känslan av icke-delaktighet uppkom då de inte kände sig 

tillfrågade om deras önskan och åsikter, men också att det kände att de blivit 

överkörda av läkare som remitterat dem till LPT trots att patienten själv hade sökt 

hjälp och uppenbarligen var frivillig att motta hjälp. 

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) skriver att delaktighet i vården kan urskiljas i 

tre dimensioner: (1) Social delaktighet, som innebär att personen får vara med och 

bestämma i sin vård. (2) Emotionell delaktighet, som innebär att personen känner sig 

betydelsefull. (3) Intellektuell delaktighet, som innebär att personen får information 

och svar på dennes ärende (s. 132). För att samtliga av dessa dimensioner skall 

upplevas av patienterna anser författarna att ett personcentrerat arbetssätt med 

fördel kan införlivas, ungefär så som det beskrivs i omvårdnadsmodellen the Tidal 
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model. Enligt denna modell bör patienten ges förutsättning att vara delaktig i vården 

och i de beslut som tas, samt att patientens egenskaper och förmågor tas i beaktan 

när vården planeras och utförs (Barker 2002). Hur kan då detta användas i 

omvårdnadssammanhang? Kan det vara så att det är den totala summan av alla 

dimensionerna social, emotionell och intellektuell delaktighet som är viktig eller finns 

en minimumgräns på vardera dimensionen för att delaktighet skall upplevas? Det 

kan tänkas uppstå tillfällen i den tvångslagstiftade vården då patientens 

medbestämmande i vården inte kan uppfyllas tillfredställande, men att detta i sådana 

fall kan övervägas av att patienten får tillgång till information och att dennes värde 

görs tydligt genom att förklara varför denne inte kunde ha medbestämmande i en 

specifik situation. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter både blev bemötta av personal med 

paternalistiskt förhållningssätt och av personal som visade engagemang för 

patientens person och dennes välmående. Personal som uppfattades som 

distanserade med paternalistiskt förhållningssätt bidrog till att patienterna kände sig 

underordnande och mindervärdiga och de kände att de inte mottog någon respekt. 

Medan personal som uppfattades som engagerade hade motsatt effekt på 

patienternas självbild och välmående; patienterna beskrev att ett sådant bemötande 

bidrog till att inläggningen kändes mer positiv, att utförda tvångsåtgärder inte kändes 

lika obehagliga och att patienterna kände en ökad motivation till samarbete med 

personalen. I linje med detta, visas i en studie att ett gott bemötande med inslag av 

medmänsklighet bidrog till att ett gott förhållande och kamratskap kunde upprättas, 

då respekt visades från båda parter. Ett kamratskap och en relation som beskrevs 

nödvändig för att patienterna skulle må bra. Patienterna i studien beskrev också att 

de uppskattade när personalen behandlade dem med värdighet och umgicks med 

dem som medmänniskor, men förstås inom ramarna för den relation de hade som 

vårdare och patient (Lilja & Hellzén 2008). Både denna litteraturstudie och tidigare 

studier visar alltså på att personalens attityd och förhållningssätt till patienten i 

omvårdnadsarbetet har en stor roll i hur patienten kommer uppleva sin inläggning 

och att personalen kan bidra till att inläggningen upplevs positiv och nödvändig, trots 

att patienten vårdas under tvångslagstiftning. Barker (2001) menar att en rak och 

öppen kommunikation mellan patienten och vårdaren angående patientens känslor 

och åsikter ökar också sjuksköterskans förståelse för patientens situation och därmed 
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utgör empati och samarbete grunden för en god psykiatrisk omvårdnad generellt. En 

slutsats författarna drar är att det är av största betydelse att arbeta personcentrerat i 

all omvårdnad och då specifikt i psykiatrisk omvårdnad, då ett personcentrerat 

arbetssätt inte tillåter annat än ett medmänskligt och engagerat förhållningssätt. 

 

 Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att forskningsprocessen börjar med en 

problemformulering där ett problem utstakas, vilket sedan ligger till grund hur en 

studie som vill lösa detta problem skall utformas. Därefter formuleras, 

problemformuleringen i åtanke, ett syfte med studien och eventuella frågeställningar. 

Syftet styr vilken ansats studien skall ha (s. 55): om syftet är att belysa eller förstå 

passar en kvalitativ ansats bäst, medan ett syfte som innefattar att förklara eller 

jämföra handlar om kvantitativ forskning (s. 79). De frågeställningar som utarbetas 

är det som styr valet av metod och analys (s.55). Problemet var att författarna hade en 

dålig insikt i hur tvångsvården utfördes av personal och hur den uppfattades av 

patienter samt att författarna kände en osäkerhet inför att en dag stå på en låst 

avdelning med ansvar för patienters välmående och med ansvar att ta korrekta 

omvårdnadsbeslut. Därför valdes att undersöka vilken forskning som fanns på just 

patienters upplevelser av tvångslagstiftad vård. Det syfte som formulerades passade 

bäst att undersöka med kvalitativa studier. 

 

Forskningsprocessen fortsätter vidare med att en hypotes skapas, vilket för 

kvalitativa studien innebär att information som rör problemformuleringen samlas in 

och att detta ligger till grund för att nya begrepp och teorier utstakas (Forsberg & 

Wengström 2008, s. 56). I detta skede gjordes en översikt över aktuell forskning dels 

för att få en övergripande förståelse men också för att få inspiration till vilka sökord 

som skulle användas. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) väljs därefter vilken metod och analys som 

skall användas, hur data skall samlas in och hur dessa skall analyseras, vilket sedan 

utförs och redogörs noggrant för att läsaren skall kunna följa metod- och 

analysarbetet i detalj (s. 56). Datainsamlingen utfördes genom insamling av 

vetenskaplig litteratur med inklusionskriterien kvalitiva studier skrivna på engelska 
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samt att de för att motsvara syftet skulle ha undersökt vård av vuxna patienter 

inlagda på en psykiatrisk avdelning enligt landets gällande tvångslagstiftning. Med 

tanke på detta exkluderades studier som innefattade vård av barn, då dessa går under 

andra lagstadgar. Patienter som vårdades enligt lag om rättspsykiatrisk vård 

exkluderades också då dessa kan antas ha en större förståelse för inläggningen, då 

denna föregås av ett utfört brott. Patienter som blir inlagda enligt LPT har inte utfört 

en kriminell handling, vilket kan försvåra förståelsen för beslutet. Studier som 

innefattar deltagare som blivit vårdade enligt tvångslagstiftning men i öppenvård, har 

också exkluderats då syftet var att belysa upplevelser hos patienter som blivit vårdade 

på psykiatrisk avdelning. 

 

Sökningen startade med att få en översikt över vilken forskning som fanns i ämnet 

och vilka studier som var gjorda, sökorden till dessa studier, vilka föll inom ämnet, 

användes som inspiration till sökorden som användes i sökningen till denna 

litteraturstudie. Bland annat användes ordet “qualitative”, vilket Polit och Beck 

(2010) inte skriver är en MeSH-term, men att den ändå har godkänts som sökterm i 

bland annat databasen CINAHL (s. 528). Det kan antas att detta i de övriga två 

databaserna skulle ha gett värdefulla träffar som i aktuell sökning föll bort. Däremot 

användes också sökorden “narra*” och “experience*”, vilka är ord som används för 

att beskriva upplevelser och berättelser och att detta förhoppningsvis har uppvägt 

eventuella bortfall på grund av söktermer som inte matchar databasens Thesaurus 

eller MeSH. 

 

Willman, Stoltz och Bahtesvani (2011) skriver att de studier som ingår i studien skall 

ha så likartade urvalsgrupper som möjligt, samt att data skall ha samlats in och 

analyserats på likartat sätt. Detta för att studierna skall vara lättare att jämföra med 

varandra och för att en mer rättvis slutsats ska kunna dras (s. 111). Datainsamling 

utfördes på, i princip, samma sätt i alla studier men analysmetoderna varierade 

något. Däremot utfördes alla analysmetoder med kvalitativ metod och studiernas 

metod och analys antas därför av författarna vara relativt likartade, något som alltså 

är en styrka. En annan styrka kan antas vara att de olika studierna blivit utförda i 

olika europeiska länder och att de trots 10 års skillnad visar liknande resultat, vilket 

visar att upplevelsen av att vårdas enligt tvångslagstiftning inte skiljer sig speciellt 
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mycket över tid och land och att detta skulle kunna öka överförbarheten för 

litteraturstudiens resultat. 

 

Polit och Beck (2010) skriver att antalet deltagare i en kvalitativ studie inte har någon 

större roll och att ett korrekt antal deltagare hellre avgörs av vilken information som 

efterfrågas (s. 321). I denna studie varierade storleken på urvalsgrupperna något och 

studiernas population omfattade från 5 deltagare till 59. En reflektion är att detta är 

ovidkommande för resultatets skull, då samtliga deltagarna i studierna hade vårdats 

enligt tvångslagstiftning, något som var en förutsättning för att uppnå önskad 

information.  

 

I en studie visas att reaktionen på tvångsåtgärd och -inläggningen varierar mellan de 

två könen. Kvinnor är oftast mer känslomässigt tyngda och de har ett större behov av 

närhet. Kvinnor vill bli omhändertagna, att få samtala och att om omvårdnaden inte 

uppfyllde detta kan det resultera i att de kände sig ensamma, feltolkade och upplevde 

större utsatthet för tvångsåtgärder. Kvinnorna beskrev också att tvångsåtgärder var 

onödiga och något som väckte rädsla. Männen tyckte att tvångsåtgärder var något 

som behövdes och att männen upplevde att deras beteende dämpades (Schön 2013). I 

denna litteraturstudie uppmärksammades inga skillnader mellan könen och könen 

var jämnt fördelade bland deltagarna med 55 % män och 45 % kvinnor. En reflektion 

är att då det finns studier som visar på skillnader mellan könen är det en svaghet att 

ingen könsskillnad ses i denna litteraturstudies resultat och att resultatet därför är 

svårt att generalisera.  

 

I vissa av artiklarna som ingår i urvalet till denna litteraturstudie redovisas inget 

bortfall, samt att i flertalet studier har betydligt fler personer tillfrågats än de som i 

slutänden gav samtyckte till att delta i studien. Det hade varit av intresse av veta 

anledningen till dessa bortfall och nekande till deltagande, speciellt då deltagarna är i 

en väldigt utsatt situation så kan det antas att de som avböjde, gjorde detta på grund 

av känslor och erfarenheter av tvångsvården som hade varit av intresse av belysa. Av 

etiska grunder kan dessa inte tvingas till deltagande, men en redogörelse kring 

artikelförfattarnas tankar till dessa bortfall hade varit önskvärt. 
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När urvalet var klart, lästes alla artiklar och sammanställdes i en tabell. Något som 

Willman, Stoltz och Bahtesvani (2011) skriver är den viktigaste delen i 

tolkningsprocessen av en studiesammanställning, för att kunna jämföra studiernas 

likheter och skillnader (s. 112). Författarna till denna litteraturstudie är båda två 

nybörjade inom forskningen och uttagande av data ur artiklarna och kategorisering 

och tolkning av data har gjorts efter bästa förmåga och förhoppningen är att 

artiklarnas resultat ska ha blivit analyserat i sin helhet för att inte riskera att ge en 

felaktig bild av studiedeltagarnas upplevelser. En styrka är dock att på grund av 

författarnas oerfarenhet har resultatet omarbetats flertalet gånger och materialet är 

således väl granskat. Detta kan också vara en svaghet, då mycket tid har gått till att 

kategorisera resultatet. Däremot stämmer denna litteraturstudies resultat, till stor 

del, överens med såväl tidigare som nyare forsknings resultat. Något som ger en 

indikation på att data har insamlats och analyserats korrekt och att trovärdigheten 

stärks. 

 

 Forskningsetisk diskussion 

Samtliga studier som ingick i denna litteraturstudie kontrollerades att de var 

godkända av en etisk nämnd och att de innehöll någon sorts etisk diskussion och 

reflektion, vilket var ett krav från författarnas sida för att dessa skulle få ingå i 

urvalet. Då upptäcktes även att i en av studierna utfördes datainsamlingen av en 

läkare som i vanliga fall arbetade på samma avdelning som studien ägde rum. Detta 

kan tänkas ha påverkat huruvida studiedeltagarna ställde upp i studien på frivillig 

basis eller om de upplevde att deltagandet var tvingande trots information om att 

detta inte var fallet, då de trots allt var inskrivna för vård enligt tvångslagstiftning. 

Det kan också tänkas ha påverkat vad som berättades i intervjuerna och hur 

deltagaren/deltagarna valde att lägga fram detta, på grund av en eventuell rädsla för 

att dennes svar skulle förlänga inläggningen ytterligare. Då det i litteraturstudien har 

visat sig vara en förekommen farhåga att uttrycka sådant eller uppföra sig på sådant 

vis att detta innebar en förlängning av vårdtiden under tvångslagstiftning. Forskarna 

i nämnd studie har själva nämnt detta i sin etiska diskussion och att detta 

förhoppningsvis har gjort att de har försökt ta detta i beaktan och att detta inte 

påverkar denna litteraturstudies resultat. 
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 Konklusion 

Litteraturstudiens resultat och den diskussion som har förts i relation den detta tyder 

på att stor del av patienternas syn på inläggning och om huruvida den upplevs som 

nödvändig och positiv är beroende av personalens förhållningssätt. Ett 

förhållningssätt som inbjuder patienten till delaktighet i vården leder till att 

patienten kan känna sin rätt till självbestämmande bevarad och behöver inte uppleva 

ett minskat människovärde på grund av inläggningen och sjukdomstillståndet. 

Personal som visar engagemang och intresse i patienterna som person ger också en 

ökad känsla av trygghet och en ökad tillit som också ger patienterna en ökad vilja till 

samarbete. Detta kan uppnås genom att arbeta personcentrerat, det vill säga utforma 

vården efter patienten och införliva denne i såväl planering som utförande. Denna 

slutsats kan vara av värde för framtida omvårdnad då den belyser vikten av att jobba 

just personcentrerat och att oengagerad och paternalistisk personal gör större skada 

på upplevelsen än vad som kunde föreställas. 

 

Då det i denna litteraturstudies diskussion förekommer skillnader i hur kvinnor och 

män upplever tvångsvården menar författarna att det behövs forskning kring detta, 

därför att en medvetenhet omkring detta känsliga ämne skulle göra att omvårdnaden 

blev bättre för båda könen och därför hade studier som specifikt undersökte kvinnors 

respektive mäns upplevelser av tvångslagstiftad vård varit av värde. Detta inte för att 

göra skillnad på kön, utan för att i största möjliga mån öka kunskaper och möjliggöra 

en personcentrerad vård anpassad efter personen bakom patienten. Det framkommer 

även att det saknas forskning på vilka faktorer som har inverkan på patienternas 

upplevelse av om inläggningen varit till nytta eller skada. Något som i framtiden av 

författarna antas vara av värde att studera närmare, för att öka möjligheten att ge en 

god omvårdnad som patienten i fråga uppfattar som värdefull. 
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Tabell 2 – Redovisning av bärande litteratursökning i respektive databas. 

Databas Sökord, [begränsning] Datum*** Träffar 1* 2**

CINAHL patient AND (Qualitative OR narrat*) AND 
(coerci* OR involuntary), [Peer Review, 
Engelska] 

14 april 113 16 7 

PubMED (coerci* OR involuntary) AND (experience* OR 
qualitative) AND psychiatric AND patient AND 
nurs*, [Engelska] 

16 april 60 3 1 

PsycINFO (coerci* OR involuntary) AND (experience* OR 
qualitative) AND patient AND nurs*, [Engelska, 
Peer Reviewed] 

17 april 61 5 0 

 Manuell sökning 22 april -  3 

Totalt    24 11 
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personal och 
patienter 
upplever tvång 
(endast 
patienters 
upplevelser har 
använts i 
resultatet i detta 
arbete) 

Sammanlagt 12 
deltagare: 9 män 
och 3 kvinnor, vilka 
var i åldrarna 
mellan 17 och 53 
år. 
 
Inga nämnda 
bortfall. 

Observationer och 
intervjuer vilka 
dokumenterades 
med anteckningar. 
Fenomenologisk 
analysmetod 
användes. 

Tillrättavisningar och 
avdelningsregler var svåra 
att förstå och i vissa fall var 
det nödvändigt med 
tvångsmedicinering och 
isolering. Miljön beskrevs 
tillfredställande och 
behandlingen och 
bemötandet mänskligt. 

Hög, 
 
Ja 

McGuinness, D. 
Dowling, M. 
Trimble, T. 
 
Irland, 2013 

Experiences of 
involuntary 
admission in an 
approved mental 
health centre 

Undersöka 
upplevelsen av 
att vara ofrivilligt 
inlagd på en 
psykavdelning 

Deltagarantal 6 
personer, varav 4 
män och 2 kvinnor. 
Tillfrågade var 64 
personer.  

Semi-strukturerade 
intervjuer, vilka 
ljudinspelades och 
sedan överfördes 
ordagrant till text. 
Interpretativ 
fenomenologisk 
analysmetod 
användes. 

Inläggningen upplevdes 
både negativ och positiv och 
den bristande informationen 
resulterade till att 
inläggningens början var 
jobbigt på grund av 
bristande förståelse. 
Önskan att uppnå acceptans 
och förståelse under 
inläggningen uttrycktes. 

Medelhög, 
 
Ja 



 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet, 
Etiskt 
granskad 

Ridley, J.  
Hunter, S. 
 
Skottland, 2013 

Subjective 
experiences of 
compulsory 
treatment from a 
qualitative study 
of early 
implementation 
of the Mental 
Health (Care & 
Treatment) 
(Scotland) Act 
2003 

Undersöka 
patienters 
upplevelser och 
perspektiv av att 
tvångsvårdas 
under MHCT. 

Deltagarantal 49 
personer, varav 33 
män och 16 
kvinnor, i åldrarna 
21-63 år. 
Sammanlagt inbjöds 
ca 600 personer att 
delta. 

Semi-strukturerade 
intervjuer, som 
varade 30-120 
minuter. 
Intervjuerna 
ljudinspelades och 
överfördes 
ordagrant till text. 
Kvalitativ 
standardmetod 
användes för analys 
av data. 

Tvångsvård var generellt 
inte att föredra men ansågs 
som “ett nödvändigt ont”. 
Önskan fanns till en bättre 
relation med personalen. 
Personal som tog sig tid att 
lyssna och känna in gav en 
mer positiv inställning till 
inläggningen. 

Hög,  
 
Ja 

Valenti, E. 
Giacco, D. 
Katasakou, C. 
Priebe, S. 
 
England, 2013 

Which values are 
important for 
patients during 
involuntary 
treatment? A 
qualitative study 
with psychiatric 
inpatients 

Syftet är att se 
vad som 
patienter 
värderade utifrån 
sin upplevelse att 
vårdas under 
tvång. 

Deltagarantal på 59 
personer, varav 34 
män och 24 kvinnor 
med en medelålder 
på 37,7 år. 
Inga bortfall 
nämndes. 

Semi-strukturerade 
intervjuer vilka 
ljudinspelades och 
överfördes till text 
ordagrant. Tematisk 
analysmetod 
användes enligt 
grounded theory. 

Vikten av en viss valfrihet 
och känsla trygghet under 
inläggningen uttrycktes. 
Personal som inte agerade 
paternalistiskt och som 
uppträdde respektfullt 
värdesattes. 

Medelhög,  
 
Ja 

Andreasson, E. 
Skärsäter, I. 
 
Sverige, 2012 

Patients treated 
for psychosis and 
their perceptions 
of care in 
compulsory 
treatment: basis 
for an action plan 

Beskriva 
patienters 
upplevelser och 
erfarenhet av att 
bli vårdade under 
tvång i samband 
med akut psykos 

Deltagarantal 12 
personer, varav 7 
män och 5 kvinnor, 
i åldrarna 18-65 år. 
Sammanlagt 
tillfrågades 16 
personer, tre 
personer avböjde på 
grund av den 
känslomässiga 
påfrestning 
deltagandet skulle 
innebära. 

Intervjuer 
bestående av öppna 
frågor. Intervjuerna 
varade 29-78 
minuter. 
Intervjuerna 
ljudinspelades och 
överfördes till text 
ordagrant. 
Fenomenologisk 
analysmetod 
användes. 

Behandling enligt 
tvångslagstiftning uppfattas 
som god om god 
omvårdnad, trygghet och 
hjälp till förståelse för 
situationen. Respekt 
upplevs om autonomin 
respekteras samt om 
möjlighet deltagande i 
vården erbjuds. 

Medelhög, 
 
Ja 



 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet, 
Etiskt 
granskad 

Katsakou, C.  
Rose, D.  
Amos, T.  
Bowers, L.  
McCabe, R.  
Oliver, D.  
Wykes, T. 
Priebe, S. 
 
England, 2012 

Psychiatric 
patients’ views 
on why their 
involuntary 
hospitalisation 
was right or 
wrong: a 
qualitative study 

Patienters 
retrospektiva 
erfarenhet av 
varför 
tvångsinläggning
en var rätt eller 
fel 

Deltagarantal 59 
personer, varav 34 
män och 25 
kvinnor, i åldrarna 
18-65 år. 
Sammanlagt inbjöds 
69 personer att 
delta i studien. 

Semi-strukturerade 
intervjuer som 
varade mellan 30-
90 minuter. 
Intervjuerna 
ljudinspelades och 
överfördes till text 
ordagrant. Tematisk 
analysmetod enligt 
grounded theory. 

Deltagargruppering efter 
deras intryck av 
tvångsinläggningen: de som 
ansåg att inläggningen var 
nödvändig, de som ansåg 
att den inte var nödvändig 
och de som tyckte att den 
varit till både nytta och 
skada.  

Medelhög, 
 
Ja 

Sibitz, I. 
Scheutz, A.  
Lakeman, R. 
Schrank, B. 
Schaffer, M.  
Amering, M. 
 
Österrike, 2011 
 

Impact of 
coercive 
measures on life 
stories: 
qualitative study 

Undersöka 
patienters 
upplevelser av 
tvångsvård samt 
tvångsvårdens 
påverkan på livet 

Den slutliga 
populationen bestod 
av 15 personer, 8 
män och 7 kvinnor, 
i åldrarna 32 till 66 
år. 
 
Inga bortfall 
nämndes. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor, som 
varade mellan 30-
120 minuter och 
ljudinspelades samt 
överfördes 
ordagrant till text. 
Data kodades, 
tematiserade enligt 
grounded theory. 

Tvångsinläggningen sågs 
dels som en nödvändighet, 
dels som en överdriven 
reaktion samt att 
organisation var i behov av 
förändring. Inläggningen 
var livsförändrande och 
något som inte skulle hända 
igen samt en motivation till 
att engagera sig politiskt. 

Medelhög, 
 
Ja 

Kuosmanen, L. 
Hätönen, H. 
Malkavaara, H. 
Kylmä, J. 
Välimäki, M. 
 
Finland, 2007 

Deprivation of 
liberty in 
Psychiatric 
hospital care: the 
Patient’s 
perspective 

Undersöka 
patienters 
upplevelser av 
frihetsberövelse 
under psykiatrisk 
vård  

Deltagarantal 51 
personer, varav 26 
kvinnor och 25 
män. 
Sammanlagt 
tillfrågades 114 
personer. 

Data samlades in 
via semi-
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Intervjuerna varade 
mellan 20 till 90 
minuter och 
antecknades. Data 
analyserades med 
induktiv 
innehållsanalys. 

Tvånginläggningen var en 
negativ upplevelse men 
nödvändigheten kunde 
förstås. 
Frihetsberövningen bestod 
av restriktioner i att lämna 
avdelningen, begränsad 
kommunikation samt 
konfiskering av personliga 
ägodelar. 
 

Hög, 
 
Ja 



 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet, 
Etiskt 
granskad 

Johansson, I.M.  
Lundman, B.  
 
Sverige, 2002 

Patients’ 
experience of 
involuntary 
psychiatric care: 
good 
opportunities and 
great losses 

Få en djupare 
förståelse för 
upplevelsen av 
att vårdas via 
tvång 

Sammanlagt deltog 
5 personer, 2 män 
och 3 kvinnor, i 
åldrarna 27 till 49 
år. 
Alla som uppfyllde 
inklusionskriterien 
tillfrågades (se 
artikel). 

Semi-strukturerade 
intervjuer som 
ljudinspelades och 
överfördes till text 
ordagrant. 
Intervjuerna varade 
mellan 10-60 
minuter. 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
analysmetod 
användes. 

Inläggningen hade dels varit 
stöttande, omvårdande och 
respektfull med möjlighet 
till patientdeltagande. Dels 
också frihetsberövande och 
integritetskränkande, samt 
upplevelser att de inte blivit 
hörda. 

Hög, 
 
Ja 

Olofsson, B.  
Jacobsson,L.  
 
Sverige, 2001 

A plea for 
respect: 
involuntarily 
hospitalized 
psychiatric 
patients’ 
narratives about 
being subjected 
to coercion 
 

Belysa 
tvångsintagna 
patienters 
berättelser om 
upplevelsen av 
tvång samt deras 
förslag på hur 
tvång kan 
undvikas. 

I studien deltog 18 
personer, 6 män 
och 12 kvinnor, i 
åldrarna 19 till 52 
år. 
Antalet patienter 
som nekade till 
deltagande var 13 
stycken. 

Data samlades in 
via narrativa 
intervjuer vilka 
ljudinspelades och 
överfördes 
ordagrant till text. 
Intervjuerna varade 
mellan 13-60 
minuter. Kvalitativ 
tolkande 
innehållsanalys. 

Patienterna beskrev att de 
blivit utsatta för tvång och 
blivit behandlade som lägre 
stående varelser, att de inte 
blivit erbjudna delaktighet i 
vården och att de mottagit 
vård som känts meningslös 
och inte tillfredsställt deras 
behov. 

Hög, 
 
Ja 



 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet, 
Etiskt 
granskad 

Olofsson, B. 
Norberg, A. 
 
Sverige, 2001 

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

Syftet är att öka 
förståelsen för 
patienters, 
sjuksköterskors 
och läkarens 
upplevelser av 
tvång. 
 
(endast 
patienters 
upplevelser har 
använts i 
resultatet i detta 
arbete) 

I studien 
medverkade 7 
patienter; 5 kvinnor 
och två män. De var 
mellan 19-38 år. 
 
Inga nämnda 
bortfall. 
 

Data samlades in 
via narrativa 
intervjuer som 
ljudinspelandes och 
överfördes till text 
ordagrant. 
Intervjuerna varade 
mellan 18-60 
minuter.  
Narrativ 
analysmetod 
användes. 

En god kontakt med 
personalen gjorde att 
utförda tvångsåtgärder inte 
kändes lika obehagliga och 
att ännu bättre kontakt med 
personalen önskades. 
Upplevelsen av 
tvångsinläggningen och 
tvångsåtgärderna skulle bli 
än mer positiv om detta 
kunde uppnås. 

Hög, 
 
Ja 
 

 


