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ABSTRAKT  
Bakgrund: I dagens samhälle drabbas många personer av psykisk ohälsa och varje 

dag tvångsvårdas ungefär 3000 personer i Sverige med stöd av lagen om psykiatrisk 

tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård. Att vårdas mot sin vilja kan 

beskrivas som en väldigt besvärlig upplevelse där patienten ofta förlorar sin 

självbestämmanderätt och integritet.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av 

tvångsvård inom slutenvården. 

Metod: I denna litteraturstudie har åtta kvalitativa artiklar analyserats med hjälp av 

innehållsanalys. Databaserna som användes vid artikelsökningarna var: CINAHL, 

PubMed och PsycInfo. 

Resultat: Resultatet visar att upplevelsen av tvångsvården ger flera olika känslor och 

reaktioner. Förlust av den personliga autonomin och integriteten upplevdes av flera 

patienter. Personal som missbrukade sin maktposition gjorde att relationen blev 

sämre. Att bli bemött med respekt och när personalen tog sig tid för samtal var 

uppskattat upplevelsen blev mer positiv.  

Konklusion: Litteraturstudiens resultat visade de flesta patienter upplevde 

tvångsvården som något negativt och att det finns flera brister finns inom 

tvångsvården. För att kunna ge bättre vård är det viktigt att utbilda vårdpersonalen 

inom ämnet. Även fortsätt forskning om hur patienter upplever tvångsvård är viktigt 

för ökad förståelse.  

 

Nyckelord: Litteraturstudie, patienters upplevelser, tvångsvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
Background: In today’s society many people are suffering from mental illness and 

every day about 3000 persons are exposed to compulsory treatment in Sweden under 

the law on compulsory psychiatric treatment or the law on forensic compulsory 

treatment. Being nursed against their own will can be described as a very difficult 

experience, where patients’ often loses their autonomy and integrity. 

Aim: The purpose of this study was to describe patients’ experiences of involuntary 

inpatient care. 

Method: In this literature study eight qualitative articles where analyzed using 

content analysis. The databases used for the article search was: CINAHL, PubMed 

and PsycInfo.   

Results: The result shows that the experience of compulsory care provides several 

different emotions and reactions. Loss of personal autonomy and integrity were 

experienced by many patients. Staff who abused their position of power made the 

relationship worse. To be treated with respect and when the staff had time to talk was 

appreciated and the experience became more positive. 

Conclusion: The results of the literature study showed that most of the patients 

experienced compulsory treatment as something negative. In order to provide better 

care, it’s important to give the medical staff education about the subject. There are 

also several shortcomings in the compulsory treatment. Although further research on 

how patients experience involuntary treatment is important for better understanding. 

 

Keywords: Compulsory treatment, literature study, patients’ experiences. 
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BAKGRUND 

I Sverige tvångsvårdas ungefär 3000 personer dagligen (Socialstyrelsen, 2014a) med 

stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (SFS. 1991.1128) eller lagen om 

rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) (SFS. 1991.1129). Inom psykiatrin upptas närmare 

hälften av slutenvårdsplatserna av patienter som vårdas med stöd av 

tvångsvårdslagstiftning (Socialstyrelsens, 2013). Personer som vårdas under dessa 

lagar har oftast ett väldigt stort vårdbehov och omfattande insatser krävs 

(Socialstyrelsen 2014b). Att vårda något mot sin vilja är ett stort ansvar och 

patienterna befinner sig i en utsatt position då det inte själva får välja sin vård. 

Vården som ges mot någons vilja måste vara allsidig, kunskapsbaserad och planerad. 

Tvångsvård och tvångsåtgärder får endast användas när den nödvändiga vården inte 

går att ges på något annat sätt. Det ska strävas efter att förebygga situationer där 

tvång blir nödvändigt. Personalens bemötande, arbetssätt, kompetens och vårdmiljön 

spelar stor roll för att tvångsåtgärderna ska kunna minskas (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård  

Hälso– och sjukvårdslagen (HSL) är den lag som definierar all vård i Sverige. Lagen 

har som mål att alla ska få vård på lika villkor och att främja hälsa. Vården ska ges 

med respekt för människors lika värde, vara lättillgänglig, ges med respekt för 

patientens självbestämmanderätt och integritet, att kontakten mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonal främjas, att vården är säker och att patientens behov av 

kontinuitet tillgodoses. De direktiv som står skrivet i HSL gäller all vård inom 

psykiatrin. All hälso– och sjukvård som bedrivs är i grunden frivillig (SFS. 1982:763) 

men kompletteras med vissa specifika bestämmelser angående tvångsvård vilket styrs 

av lagen om tvångsvård (LPT) (SFS. 1991:1128). Kriterier som ska vara uppfyllda för 

att tvångsvård är om personen drabbats av en svår psykisk störning som gör att 

personen måste vårdas dygnet runt, motsäger sig behandling eller att det psykiska 

tillståndet på personen ger grund till anledning att anta att vård inte kan ges med 

samtycke av patienten (SFS. 1991:1128). Indikationer för tvångsvård kan även vara 

om personen vill eller försökt att ta sitt liv, är djupt deprimerad eller psykotisk 

(Arlebrink, 2014, s.461).  

För att kunna vårda en person under LPT måste först ett vårdintyg utfärdas, där det 

ska framgå varför personen ska tvångsvårdas men även att förutsättningarna för 
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tvångsvård är uppfyllda. Vårdintyget grundas på en separat läkarundersökning som 

utförs av en legitimerad läkare (SFS. 1991-1128). Personen ska bedömas och 

vårdintyget ska prövas inom 24 timmar på någon av psykiatrins 

sjukvårdsinrättningar (Allgulander, 2014, s.76). Läkaren som skrev vårdintyget får 

inte besluta om intagning för tvångsvård, utan beslutet ska göras av en 

chefsöverläkare. I väntan på ett beslut om intagning för tvångsvård kan det ibland bli 

nödvändigt att använda tvångsåtgärder för att hindra patienten att lämna 

vårdavdelningen, även kroppsvisitering av farliga föremål kan behövas. Bedömer 

chefsöverläkaren att tvångsvård är nödvändigt kan personen vårdas under tvång i 4 

veckor. Anses det nödvändigt att tvångsvården förlängs måste chefsöverläkaren 

ansöka om detta till förvaltningsnämnden för att få medgivande om fortsatt 

tvångsvård (SFS. 1991-1128).  

 

Tvångsåtgärder 

Även under tvångsvård ska patienten ges möjlighet att frivilligt medverka i vården 

och tvångsåtgärder får inte användas mer än nödvändigt, men kan användas om 

patienten inte är kapabel att genomföra vården trots individuellt anpassad 

information (SFS. 1991-1128). Vid tvångsåtgärder som medicinering, fastspänning, 

och avskiljande är det viktigt med ett humant och gott beteende (SOSFS 2008:18). 

Patienter som är intagna enligt LPT kan förhindras från att lämna vårdavdelningen. 

Det är tillåtet att använda tvång om andra åtgärder inte fungerar för att få patienten 

att stanna på vårdavdelningen (SFS. 1991-1128). 

 

Om det uppstår ett läge där patienten blir en fara för sig själv eller andra och där 

risken finns att patient skadar sig själv eller någon annan kan det bli aktuellt med 

bältesläggning eller liknande anordning under en kort tid. Det ska alltid finnas 

vårdpersonal närvarande så länge patienten är fastspänd (SFS. 1991-1128). Det är 

även viktigt att övervaka patientens fysiska och kroppsliga tillstånd då det ibland kan 

finnas risk för att patienten försämras medicinskt. Att bli fastspänd är väldigt 

integritetskränkande och beslutet ska övervägas noggrant. Finns det skäl till att 

patienten måste vara fastspänd längre än 72 timmar måste chefsöverläkaren ta beslut 

om fortsatt fastspänning. Det är även upp till chefsöverläkaren att bestämma när 

bältesläggningen ska avbrytas (Björkdahl & Wallsten, 2013, s.83).  
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Avskiljning kan bli aktuellt om patienten blir aggressiv eller har ett störande beteende 

som kan påverka andras vård och säkerhet, vilket gör att den patienten kan hållas 

avskild från andra i högst åtta timmar (SFS. 1991-1128) och det är endast 

chefsöverläkarens som kan ta beslut om att avskiljning. Finns det skäl till att 

patienten måste avskiljas längre än åtta timmar kan det förlängas till max 72 timmar 

innan chefsläkaren måste ta beslut om ytterligare förlängning. Innan det tas beslut 

om avskiljning bör andra alternativ som till exempel aktivering eller en promenad 

provas (Björkdahl & Wallsten, 2013, ss.88-89). 

 

Tvångsmedicinering ska försöka att undvikas och andra alternativ bör övervägas. Det 

är viktigt att ta reda på varför patienten inte vill ta medicinen, varför patienten vägrar 

kan bero på rädslan över att bli beroende, att patienten inte fått nog med information 

om läkemedlet eller att det finns en rädsla för att bli beroende. Att bli 

tvångsmedicinerad kan upplevas som väldigt obekvämt för patienten, det är viktigt 

att medicinen ges på ett säkert lugnt sätta så att patienten inte blir traumatiserad 

(Björkdahl & Wallsten, 2013, ss.86-87).  

 

Makt 

Lidén (2009) skriver att som sjuksköterska är det viktigt att reflektera över fenomen 

som makt, delaktighet och samverkan. Även att ha ett etiskt patientperspektiv är 

viktigt och vara medveten om vilken makt vårdpersonalen har i förhållandet till 

patienten. Makt är ett fenomen som hör ihop med människans ömsesidiga beroende 

och sårbarhet (ss.174-175). 

 

Vi människor lever i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Inom vård och 

omsorg blir detta extra påtaglig då patienten lägger sitt liv i sjukvårdens händer. I 

den psykiatriska vården uttrycker sig beroendeförhållandet så att den svårt sjuka 

patienten tvingas tills vård, på grund av att sjukdomen gjort att patienten saknar 

förmågan att ta förnuftiga beslut. Det bildas även ett maktförhållande mellan 

personalen och patienten, hur makten används blir avgörande. Det finns två olika 

sätt att använda auktoriteten, rationell auktoritet och irrationell auktoritet. Irrationell 

auktoritet används oftast till att undertrycka andra människor och framhäva sig själv. 

Rationell auktoritet används för att stärka den andres autonomi och bygger på 

jämlikhet. Lagen om psykiatrisk tvångsvård är ett typiskt exempel på utövning av 
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makt då patienten först förlorar all sin självbestämmanderätt för att sedan med hjälp 

av vården försöka stärka den igen (Arlebrink, 2014, ss.467-469). På grund av 

beroendeförhållandet mellan patient och personal blir det ständigt en ojämlik makt i 

vården. Vid tvångsvård blir det särskilt viktigt att reflektera över maktutövandet. 

Patienten befinner sig hela tiden i underläge och saknar patienten tillit för 

vårdpersonalens kunskap kan vården upplevas som en maktutövning (Björkdahl & 

Wallsten, 2013, s.16). Att vara beroende av andra kan försämra självkänslan och 

identiteten hos patienten. Strävan efter att klara sig själv så långt som möjligt gör att 

vi kan uppleva skam och hjälplöshet när vi inte längre klarar oss själva och blir 

beroende av vården (Strandberg & Jansson, 2003). 

 

Etiska principer 

Det finns fyra etiska principer som används i stor utsträckning inom vårdetiken för 

att kunna diskutera etiska aspekter. Dessa principer är autonomiprincipen, göra-gott-

principen, icke skada-principen och rättviseprincipen. Principerna finns till för att 

människors integritet, liv och lika värde ska skyddas och principerna är till för att 

motivera valet av olika handlingar (Sandman & Kjellström, 2013, ss.367-368).  

 

Autonomiprincipen innebär att respekt ska visas för människors rätt att bestämma 

över sitt liv. Principen består av rättigheter och skyldigheter, där människor har 

rättigheter att bestämma över hur de vill leva sitt liv, även att andra har en skyldighet 

att se till att rättigheten respekteras. Så länge som individens tankar och handlingar 

inte skadar andra har vi en skyldighet att se till att självbestämmanderätten 

respekteras. Patienternas perspektiv och förmåga ska respekteras och patienten ska 

få möjlighet att handla autonomt samt få möjlighet att ge samtycke till vårdens om 

ges. Göra-gott-principen innebär att vi ska förebygga skada, främja det goda, minska 

skada som uppstått och utföra handlingar som är till fördel för någon annan. 

Principen handlar om positiva handlingar för att minska lidande och att stärka 

hälsan. Det som kan vara svårt med principen är att veta när det ska sättas gränser på 

hur mycket gott som ska göras. Icke-skada-principen innebär att vi som människor 

har en moralisk skyldighet att inte skada andra. Att inte göra skada med att kränka 

någons integritet eller orsaka fysiskt eller psykisk smärta och att vi inte ska försätta 

personer i sämre läge än innan ett ingripande. Rättviseprincipen innebär att alla 

människor har en skyldighet att behandla andra rättvist. Alla är lika mycket värda 
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och ska utefter olika resurser behandlas lika (Sandman & Kjellström, 2013, ss.370-

372). Tvångsvård kommer alltid innebära att det måste göras etisk svåra 

överväganden. Autonomiprincipen och göra-gott-principen kolliderar oftast med 

varandra vid tvångsvård, då beslutet om tvångsvård anses göra gott för patienten 

men samtidigt tas det inte hänsyn till vilken inställning patienten har om vården. 

Kravet på att patienten måste motsätta sig vård för att kunna bli tvångsvårdad enligt 

LPT kan skapa en etisk konflikt (Wallsten, Kjellin & Sjöberg, 2009).  

 

Teoretisk referensram 

Författaren har valt att förstå och tolka patienters upplevelser av tvångsvård inom 

slutenvården utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM.  

 

Känsla av sammanhang  

Känsla av sammanhang är ett begrepp som utvecklats av Aaron Antonovsky. 

Antonovsky (2005) beskriver att vi alla någon gång utsätts för kroppsliga, psykiska 

och sociala påfrestningar. Många upplever sig ha sämre hälsa när de utsätts för dessa 

påfrestningar men att vissa trots samma påfrestning upplever fortsatt god hälsa. 

Detta förklaras med att vi alla har olika motståndskrafter (s.9). Langius-Eklöf (2009) 

skriver att motståndsresurser är något som finns med oss redan när vi föds och 

utvecklas när vi blir äldre och får livserfarenhet. Att uppleva hälsa beror till stor del 

på vilket förhållningssätt personen har på sitt eget liv, vilket påverkar förmåga att 

hantera påfrestande situationer (s.97).  

 

KASAM består av tre grundläggande delar som bidrar till känslan av sammanhang 

och de tre delarna benämns som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet står för hur man som person upplever yttre och inre stimuli och ifall den 

upplevs som osammanhängande och strukturerad istället för kaotisk, oväntad och 

oförklarlig. Det är viktigt att personen kan begripa det som sker i situationen.  

Hanterbarhet syftar till hur personen upplever och hanterar olika händelser samt 

vilka resurser personen har för att hanterade händelserna. Personen kan även 

uppleva att de resurser som finns till förfogande inte är tillräckliga och att livet 

behandlar en orättvist i vissa situationer.  

Meningsfullhet bedöms som den viktigaste delen och avspeglar hur mycket 

engagemang och motivation personen har för olika händelser och att personen kan 
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uppleva situationer på ett meningsfullt och känslomässigt sätt (Antonovsky, 2005, 

ss.44-46).  

 

Att leva med en allvarlig psykisk störning medför ett stort lidande för personen. När 

sjuksköterskan vårdar en patient som är svårt psykiskt sjuk är det viktigt att ha etisk 

medvetenhet, vara lyhörd, ödmjuk och försöka ha förståelse för patientens situation 

(Björkdahl & Wallsten, 2013, s.15). Litteraturstudiens författare anser att ett starkt 

KASAM kan hjälpa patienter som tvångsvårdas att hantera situationen bättre. Även 

som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om KASAM för att kunna hjälpa 

patienten till högre begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Motiv för studien 

Socialstyrelsen har ett projekt som heter ”Bättre vård mindre tvång” då det finns ett 

behov att utveckla den psykiatriska heldygnsvården.  Projektet syftar till att 

personalen ska få ökad kompetens inom tvångsvården och att patienterna ska bli 

bemötta med respekt och bli mer delaktiga i sin vård (Socialstyrelsen, 2013). Därför 

vill författaren till litteraturstudien bidra till ökad kunskap om hur patienterna 

upplever tvångsvården. Så att jag som sjuksköterska kan få mer kunskap om hur 

patienterna upplever tvångsvården och få en förståelse hur patienterna vill bli 

behandlade.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av tvångsvård inom slutenvården. 

METOD 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva patientens upplevelse av tvångsvård inom 

slutenvården. För att kunna beskriva upplevelsen var det relevant att artiklar med 

kvalitativ ansats valdes. Enligt Forsberg & Wengström (2013) strävar den kvalitativa 

omvårdnadsforskningen efter att tolka, förklara, förstå och beskriva. Forskaren 

strävar efter att få en helhetsförståelse av unika situationer (s.45).  Med hjälp av 

kvalitativa studier kan vi få en ökad förståelse om hur patienters upplevelser, behov, 

förväntningar och erfarenheter kan mötas. Anledningen till att göra en 

litteraturstudie är för att sammanställa tidigare forskning till en ny helhet, öka 

förståelsen för det fenomen som valts, omvandla den vetenskapliga forskningen till 
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användbar kunskap i det praktiska och hur den kan användas i vårdarbetet (Friberg, 

2012, ss.121-124).  

 

Sökmetod 

Artikelsökningarna utfördes 141103–141128 i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycInfo. Sökord som användes var; coercion care, coercive care, compulsory 

treatment, psychiatric care, psychiatric inpatient care, compulsory care, involuntary 

treatment, qualitative. Dessa sökord har kombinerats i olika kombinationer och 

testats i databaserna för att komma fram till vilka ord som gav bäst resultat. 

Nyckelord och referenslistor i tidigare uppsatser om patienters upplevelse av 

tvångsvård granskades för att få tips på sökord och artiklar relevanta för studien. Vid 

sökningar har även trunkering och boolesk sökteknik använts för att optimera 

sökningarna. Östlundh (2012) skriver att trunkering och boolesk sökteknik med 

fördel kan användas vid sökning av artiklar. Trunkering gör att databasen söker på 

ordets alla böjningsformer och fler artiklar kan hittas. Boolesk sökteknik kan används 

ifall sökningen görs med flera sökord. AND, OR och NOT är de tre mest 

grundläggande operatorerna. Dessa tre ord gör att sambanden mellan sökordet kan 

bestämmas (ss.68-69).  

  

Artikelsökningarna avgränsades med peer- reviewed, deltagarna skulle vara över 18 

år och artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2014 för att få den senaste 

forskningen. Östlundh (2012) skriver att peer- reviewed som avgränsning gör att det 

blir enklare att hitta vetenskapliga artiklar, då den sorterar ut artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Att göra en årsavgränsning på sökningarna 

kan med fördel göras för att hitta den senaste forskningen, då forskning är en 

färskvara och endast den senaste forsningen är mest intressant (ss.74-76). Se Tabell 2 

(Bilaga 1) för sökmatrisen. 

 

Urval  

Vid sökningar av artiklar gör inklusions - och exklusionskriterier att 

litteratursökningen blir mer hanterbar då resultatet blir mer avgränsat och mer 

relevant för ämnet och granskningen (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, s.78). 

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade 

mellan år 2000-2014. Patienterna som deltog i studien skulle vara över 18 år. 
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Artiklarna skulle även vara kvalitativa och beskriva patienters upplevelse av 

tvångsvård. Exklusionskriterier: Artiklar som gjorts i länder som inte ligger i Europa 

valdes att exkluderas då de ländernas tvångsvård skiljer sig från tvångsvården i 

Europa. Arlebrink (2014) skriver att de flesta av länderna i Europa har speciella lagar 

som reglerar tvångsvård av personer med psykisk sjukdom och hur dessa ska vårdas 

(s.457). 

 

För att veta om de åtta artiklarna som valdes ut till litteraturstudiens resultatdel var 

vetenskapliga gjordes en kvalitetsgranskning. Ett protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod användes, framtaget av (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, ss.175-176). Det fanns inte några direkta direktiv om hur poängsättningen 

skulle gå till, därför valdes att ett Ja skulle ge 1 poäng och ett Nej/Vet ej skulle ge 0 

poäng. Poängen räknades sedan om till procent där det bestämdes att 100-80% 

visade att artikeln var av hög kvalité, 79-65% medel kvalité och 64-50% låg kvalité. 

Alla åtta artiklar blev bedömda till hög kvalité. En mall på protokollet finns i Bilaga 2. 

I Tabell 3 (Bilaga 3) kan en översikt av artiklarna ses samt kvalitetsbedömning för 

varje artikel. 

 

Analys 

Vid en analys av kvalitativa studier kan flera olika analysmetoder användas, 

vanligaste analysmetoderna är etnografisk metod, hermeneutisk metod, 

fenomenologisk metod, innehållsanalys, konstant jämförande metod och 

fenomenografisk metod (Forsberg och Wengström, 2013, s.150). Innehållsanalys 

valdes som analysmetod i denna litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström 

(2013) kännetecknas arbetssättet i en innehållsanalys av att resultatet stegvist och 

systematiskt sönderdelas för att kunna identifiera olika mönster och kategorier för att 

kunna beskriva olika fenomen (s.151).  

 

En analys av studiernas resultat kan göras på följande sätt för att hitta viktiga 

perspektiv relevanta för syftet. Artiklarna bör läsas igenom flera gånger för att få en 

känsla av innehållet. Fokus bör ligga på artiklarnas resultat och de huvud – och 

underkategorier som resultatet är uppbyggt på. En sammanställning av artiklarnas 

resultat kan med fördel skrivas ned för att få en klarare blick över materialet. 

(Friberg, 2012, ss.127-128). Att skapa kategorier är en central del i kvalitativ 
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innehållsanalys. De olika kategorierna innehåller gemensamma delar från studierna 

och innehåller oftast ett flertal underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Åtta artiklar med kvalitativ forskningsmetod publicerade mellan år 2000-2014 

användes i litteraturstudien. Analysen påbörjades med att alla artiklar skrevs ut och 

lästes igenom för att bilda en uppfattning om innehållet, sedan lästes artiklarna 

igenom flera gången men med fokus på resultatdelen. Det mest relevanta från 

artiklarnas resultatdelar skrevs ner för att skapa en överblick. Preliminära 

huvudkategorier skapades och texten bearbetades igen för att få fram 

underkategorier. En sammanställning av litteraturstudiens resultat påbörjades, allt 

eftersom texten växte fram omformulerades vissa huvud- och underkategorier för att 

passa bättre in i texten. Vissa av kategorierna flyttades även om för att få en bättre 

struktur och flöde i texten. Totalt blev det fyra huvudkategorier och tio 

underkategorier, se Tabell 1, Huvud- och underkategorier.  

 

Forskningsetik 

God etik vid vetenskaplig forskning är en viktig aspekt (Forsberg & Wengström, 2013, 

s.145). För att undvika att deltagare i vetenskapliga studier utnyttjas, skadas eller 

såras är det extra viktigt att följa etiska principer (Kjellström, 2012, s.70). Enlig lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska den enskilda 

människan och respekten för människovärdet skyddas vid forskning. Enligt Forsberg 

& Wengström (2013) bör etiska överväganden göras innan litteraturstudien påbörjas. 

Att välja studier där etiska övervägandens gjorts och att studien har fått tillstånd från 

en etisk kommitté är viktigt (ss.69-70). De åtta artiklar som ingår i litteraturstudiens 

resultat var alla etiskt granskade och godkända, vilket tydligt framgick i samtliga 

artiklar.  
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RESULTAT 

Analysen av ingående artiklar gjordes utifrån syftet, som var att belysa patienters 

upplevelse av tvångsvård inom slutenvård. Resultatet utmynnade i 4 huvudkategorier 

och 10 underkategorier som presenteras nedan (Tabell 1) samt i flytande text under 

respektive huvud – och underkategori.  

Tabell 1 Huvud – och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

När vården blir nödvändig  

 

Att inte förstå sitt vårdbehov 

Förlora kontrollen över sig själv 

 

 

Att inte få bestämma över sig själv 

Medicinerad mot sin vilja  

Att känna sig hjälplös och ensam 

Att få behålla sin självständighet 

Att få nödvändig information 

 

Relationen mellan patient och personal 
Vården präglas av makt 

Önskan att personalen tar sig tid 

 

Att bli bemött med förståelse 
Att inte bli sedd eller hörd som individ 

Få stöd av personalen 

 

När vården blir nödvändig 

När vården blir nödvändigt visades i litteraturstudien som att det var svårt att förstå 

sitt vårdbehov och att förlora kontrollen över sig själv. 

 

Att inte förstå sitt vårdbehov 

Att inte förstå sitt vårdbehov beskrevs som komplicerat och före tvångsintagningen 

hade de känt sig desperata, upprymda, bekymrade och att humöret förändrades 

drastiskt. Ett självskadande beteende, självmordslängtan och riskfyllt beteende 

upplevdes ofta innan intagning (Katsakou et al. 2012). I artiklarna beskrevs personen 

vara en stor risk för sig själv och andra och tvångsintagningen blev en åtgärd som var 

nödvändig för att de inte skulle skada andra, sig själv eller ta självmord (Sibitz et al. 

2011; Katsoku et al. 2012; Johansson & Lundman, 2002). Ofta upplevdes inte 

behovet av sjukhusvård vid tidpunkten det inträffade. Men när de sedan såg tillbaks 
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på olika händelser insåg dem att de tappat kontroll över sitt beteende (Sibitz et al. 

2011). En studie visade att vissa personer som togs in för tvångsvård var väldigt 

negativa och upplevde det som en onödig störning i deras liv, då de inte förstod deras 

vårdbehov. Att hantera problemen själva och få mer tid till att lugna ner sig ansåg de 

hade hjälpt bättre. De kände sig som ett offer vid tvångsintagningen och att det 

påverkade deras hälsa negativt. Det fanns även en rädsla att tvångsvården skulle 

påverka deras liv för evigt (Katsakou et al. 2012).  

 

Förlora kontrollen över sig själv 

I flera av studierna beskrevs det hur personerna tappade kontrollen över sig själv. 

Flera av patienterna blev hämtade från deras hem av polisen för att bli förda till 

sjukhus. De beskrev det som en problematisk upplevelse att tappa kontrollen över sitt 

beteende så pass mycket att polisen behövde föra dem till sjukhus för tvångsvård. 

Många av patienterna förstod först inte heller varför polisen lämnade av dem där 

(McGuinness, Dowling & Trimble, 2013; Katsakou et al.2012; Olofsson & Jacobsson, 

2001). Flera studier visade att när patienten förlorade kontrollen över sig själv och lät 

personalen ta kontroll över deras liv upplevdes som jobbigt (Katsakou, et al. 2012; 

Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; McGuinness, Dowling & 

Trimble, 2013).  

 

Att inte få bestämma över sig själv 

Att inte få bestämma över sig själv visades i litteraturstudien som att det är vanligt att 

bli medicinerad mot sin vilja och att patienterna känner sig hjälplösa och ensamma. 

Att få behålla sin självständighet och få den information som var nödvändig 

upplevdes som viktigt.  

 

Medicinerad mot sin vilja 

Flera av studierna visade att patienterna tyckte det var obehagligt att bli 

tvångsmedicinerad och att det kändes som ett straff. De upplevde att personalen 

använde tvångsmedicinering för att inte behöva ta tag i problemen som fanns och för 

att slippa lyssna, vilket frambringade en rädsla. Flera upplevde att medicineringen 

inte alls hjälpte mot problemen, utan att det bara tog bort symtomen de upplevde just 

då och att medicinen var skrämmande då den förändrade deras känslor. De upplevde 

även att medicinen hade som syfte att förändra dem som person, att de inte fick visa 
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känslor eller svängningar i humöret som en vanlig person, utan att personalen ansåg 

att de behövde medicin (Olofsson & Jacobsson, 2001; Katsakou et al. 2012; Olofsson 

& Norberg, 2001). Vissa patienter trodde att de blev förgiftade av medicinen och att 

den inte var nödvändig, för de ansåg sig inte vara sjuka. De tyckte även att medicinen 

fick dem att känna sig onormal (Larsen & Terkelsen, 2014). 

 

Att känna sig hjälplös och ensam 

Patienter som tvångsvårdades kände sig hjälplösa, ensamma och satta i sådana 

situationer att de kände sig förödmjukade (Sibitz et al. 2011). Vissa patienter hade 

fått uppleva en omänsklig behandling där de utsatts för våld och personal som gick 

över gränserna. Patienterna upplevde det som en påfrestande och hemsk upplevelse 

och att dem inte hade samma människovärde som en frisk person (Johansson & 

Lundman, 2002). Många patienter upplevde en stor osäkerhet inför deras vård vilket 

gjorde att de kände sig hjälplösa (Johansson & Lundman, 2002).  

 

Få behålla sin självständighet  

Att få behålla sin självständighet är viktigt för patienten vid tvångsvård. Som 

vårdpersonalen är det viktigt att inte ta mer beslut än nödvändigt och patienterna 

önskade att få ha viss kontroll över sin situation. Det är viktigt att personalen 

fokuserar på patientens återhämtning och på det som är avgörande för deras hälsa. 

Att få eget rum på avdelningen upplevdes som positivt av patienterna då det fick 

uppleva att det hade en yta som var deras. Om de fick möjlighet att engagera sig i 

planering och beslut, sätta ord på sina känslor och tankar var det stärkande för 

självkänslan (Andreasson & Skärsäter, 2012).  

 

Att få nödvändig information 

Att inte få information om varför det var nödvändigt att behandlas under tvång 

upplevdes som besvärligt, och det kunde vara svårt att förstå den information som 

gavs. De upplevde även att det fanns brist i informationen kring deras rättigheter 

(Olofsson & Norberg, 2001). Patienterna upplevde att de inte blev involverade i 

besluten om deras vård och att informationen inte var tillräcklig (Katsakou et al. 

2012). Personalen frågade inte om det fanns fler frågor som patienten ville ha svar på 

eller om de hade vissa önskemål (Johansson & Lundman, 2002). 
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I en studie var det flera som aldrig blivit utsatt för tvångsvård tidigare och visste inte 

vad de skulle genomgå. Information vid dessa tillfällen angående tvångsinläggningen 

var oerhört viktigt så de inte kände sig utelämnade (McGuinness, Dowling & Trimble, 

2013). Tvångsinläggningen i sig var en överväldigande känsla med många olika 

intryck och de tyckte det var svårt att förstå vad som hände. Även om personalen gav 

information om behandlingar så var det inte säkert att patienterna förstod. Att få 

individanpassad information var viktigt, det kunde göra att det blev lättare att förstå 

nödvändig information (McGuinness, Dowling & Trimble, 2013; Andreasson & 

Skärsäter 2012 ). Brister fanns även i informationen om vad som skulle hända 

framöver. Det var en viktig del att få veta varför tvångsvården skulle fortsätta. När de 

inte fick den önskade informationen ökade deras oro och det ledde ibland till en värre 

upplevelse (Sibitz et al. 2011). Flera patienter upplevde att de inte visste hur 

framtiden skulle se ut eftersom personalen inte gav information om det (McGuinness, 

Dowling & Trimble, 2013). Fick patienterna informationen de ville upplevdes 

minskad ångest (Andreasson & Skärsäter, 2012). Tryggheten ökade om de fick 

information om hur de olika behandlingarna gick till och rädslan minskade (Sibitz et 

al. 2011). 

 

Relationen mellan patienten och personalen  

Relationen mellan patienten och personalen visades i litteraturstudien som att 

vården präglas av makt och önskan om att personalen skulle ta sig tid för patienterna. 

 

Vården präglas av makt 

Att vården präglas av makt upplevdes ofta av patienterna som att personalen hade 

allt makt över dem och att de tappade sin självbestämmanderätt under vårdtiden. De 

påpekade att det fanns oskrivna regler och begränsningar som det var nödvändigt att 

lära sig. Flera av patienterna tyckte att personalen missbrukade makten, till exempel 

tvingades dem att gå och lägga sig klockan tio på kvällen även om det inte fanns 

någon anledning och de upplevde att det var för att personalen ville visa att det var 

dem som bestämde (Katsakou et al. 2012) Många upplevde att personalen inte 

lyssnade på dem eller brydde sig när de frågade frågor (Olofsson & Jacobsson, 2001). 

De kände även sig förödmjukade av personalen eftersom dem i personalen var i en 

maktposition som utnyttjades (Andreasson och Skärsäter, 2012). Larsen & Terkelsen 

(2014) skriver i deras artikel att patienterna i början av vårdtiden fick lära sig att 
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reglerna var till för att hjälpa dem att återhämta sig. Strikta regler gjorde att de blev 

provocerade och kände sig underlägsna mot personalen och att personalen betedde 

sig som att de vore militärer. Personalen förbjöd dem ibland att röka eller dricka 

kaffe. Patienterna tyckte att personalen skulle ha mer flexibla regler.  

 

Många av patienterna upplevde att personalen inte visste vad de skulle göra, att vissa 

saknade kompetens och att en del av personalen tyckte det var roligt att använda 

tvång mot dem (Olofsson & Jacobsson, 2001). Flera patienter blev hotade med 

tvångsåtgärder när de inte ville ta till exempel medicin. Att hota med tvångsåtgärder 

tyckte inte patienterna var ett bra sätt att få dem att göra som personalen ville. Att bli 

hotad hade negativa effekter och de kände sig inte respekterade. I stället ansåg 

patienterna att personalen skulle pratat med dem om att följa de restriktioner som 

fanns istället för att hota (Sibitz et al. 2011). De var även missnöjda med hur 

personalen behandlade och tilltalade dem (Johansson & Lundman, 2002). 

 

Önskan att personalen tar sig tid 

Det var viktigt att personalen tog sig tid att lyssna, samtala och göra aktiviteter 

tillsammans för att få en positiv relation. Att personalen närvarande både fysiskt och 

psykiskt samt var generösa med sin tid var viktigt (Olofsson & Jacobsson, 2001). 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen hade en lugnande inverkan på deras 

negativa tankar. När personal var i närheten kände de sig avslappnade och trygga 

vilket ökade välbefinnandet (Andreasson och Skärsäter, 2012).  

 

Fick patienterna känslan att personalen inte hade tid med dem på grund av stress 

skapade det en känsla av frustration och de kände sig inte respekterade av 

personalen. Det var otroligt viktigt för patienten att de kände att personalen lyssnade, 

men ofta upplevdes det som att personalen inte hade tid (McGuinness, Dowling & 

Trimble 2013). De upplevde även att de inte fick god vård då läkaren oftast inte hade 

tid att träffas och patienterna fick känslan av att läkaren endast såg dem som en 

sjukdom och inte som en person(Olofsson & Jacobsson, 2001). För att kunna 

tillfriskna tyckte patienterna att det fanns ett behov för samtal om vardagliga ting 

som en del av behandlingen för att bli frisk och om vårdpersonalen hade de rätta 

verktygen bidrog det till en känsla av välbefinnande (Sibitz et al. 2011).  
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Att personalen blandade in humor i vården var något som uppskattades men känslan 

av att någon brydde sig mest viktigt. Ofta kände sig patienterna avvisade och 

oönskade. Även att personalen tog sig tid att följa med dem ut från avdelningen för 

att få en känsla av frihet uppskattades, då de inte fick gå ut själv. Att gå ut från 

avdelningen gjorde att de fick en känsla av frihet och att det fanns ett liv utanför 

avdelningen. (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

 

Att bli bemött med förståelse  

Att bli bemött med förståelse visades i litteraturstudien som att patienterna ville bli 

bemött som en individ och få stöd av personalen. 

   

Att bli bemött som en individ 

Flera studier visar att betydelsen av att få respektfull vård var att personalen visade 

att patienten var en individ och att det var viktigt att de såg till att patienternas 

självkänsla bevarades. Patienterna ville bli tagna på allvar, inte känna sig osynliga och 

behandlas med empati och respekt. Att personalen såg personen bakom symtomen 

var en viktig del av vården. De kände förtroende för vårdpersonalen genom 

omvårdnad som stärkte deras integritet och som fylldes upp av ett bemötande som 

var respektfullt, ödmjukt, att de medgav när de gjorde fel och ställde upp för 

patienten (Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & 

Jacobsson, 2001).  

 

Flera patienter berättade att efter tvångsvårdens hade deras självkänsla skadats och 

blivit förändrad (Sibitz et al. 2011).  Tvångsvården upplevdes ofta som en slags 

förvaring än vård, och att de inte fick möjlighet att prata med personal eller få terapi 

(Olofsson & Jacobsson, 2001). Upplevelsen av att inte bli sedd eller hörd blev en 

besvärlig känsla för deltagarna som ofta upplevde att de blev ignorerade och att 

personalen inte var intresserade av dem (Olofsson & Jacobsson, 2001). Att 

personalen var respektfulla och hade god kunskap om tvångsvård var värdefullt för 

patienterna (Sibitz et al. 2011).  

 

Få stöd av personalen 

Att få stöd under sjukhusvistelsen var viktigt, personal som var tillförlitliga, 

engagerade, uppmärksamma och visade oro över patienten uppskattades. Även 
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personal som införde rimliga regler och gränser gjorde att patienterna kände 

trygghet. En kontaktperson som kan hjälpa till att bearbeta känslor och upplevelser 

uppskattades (Andreasson & Skärsäter, 2012). Kontaktpersoner som bidrar med en 

stödjande relation som blir likställd hade en positiv inverkan på individen (Olofsson 

& Jacobsson, 2001).  

 

Samtidigt fanns det en del patienter som tyckte att det var väldigt hög kvalitet på 

vården och att dem kände att personalen brydde sig och gav stöd (McGuiness, 

Dowling & Trimble, 2013). En del patienter kände sig trygga på avdelningen och att 

de fick möjlighet till vila och återhämtning (Katsakou et al. 2012). Patienterna 

uttryckte att personalen blev en trygghet och var någon som de kunde lita på och 

kände att de kunde anförtro sig åt (Andreasson & Skärsäter 2012). Men samtidigt så 

kunde det i bland vara svårt att skapa en relation eftersom förtroendet äventyrades av 

ingående tvångsmoment (Sibitz et al. 2011). 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av tvångsvård 

inom slutenvården. Resultatet presenterades i fyra huvudkategorier: ”När vården blir 

nödvändig”, ”Att inte få bestämma över sig själv”, ”Relationen mellan patient och 

personal” och ”Att bli bemött med förståelse”. De fyra huvudkategorierna innehöll 

totalt tio underkategorier.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att det var svårt för patienterna att förstå att de var 

nödvändigt med vård då de flesta var så pass sjuka att de inte förstod sitt vårdbehov. 

Många av patienterna förlorade kontrollen av sig själv på grund av sjukdomen. 

Resultatet visar även att när patienterna blivit intagna för tvångsvård kände de sig 

oftast hjälplösa och ensamma och deras självständighet togs ifrån dem. Patienterna 

fick oftast inte nödvändigt information och det var vanligt med tvångsåtgärder som 

att medicineras mot sin vilja. Det presenteras även i resultatet att relationen mellan 

patienten och personalen ofta präglades av makt och att patienterna önskade att 

personalen tog sig tid för att lyssna och samtala. Resultatet visade även att 

patienterna ville bli bemötta med förståelse och att personalen skulle bemöta dem 

som en individ och ge dem det stöd som behövdes.  
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Litteraturstudien visade att det var vanligt att patienten förlorade kontrollen över sig 

själv och blev en fara för andra och sig själv, men även att personalen tog över 

kontrollen var jobbigt. Detta har uppmärksammats av Hughes, Hayward & Finlay 

(2009) som beskriver att när patienterna förlorade kontrollen över sitt liv kändes det 

som att dem förlorade sin identitet. Valenti et al. (2013) beskriver att upplevelsen av 

att personalen hade kontrollen och att förlora alla sina rättigheter var hemskt. Vissa 

patienter hade kommit till insikt att vården var nödvändigt och ansåg att det var för 

deras eget bästa de hade blivit tvångsintagna och att ifall de inte blivit intagna kanske 

de hade hunnit skada sig själv eller andra.  

 

Litteraturstudien resultat visade att patienterna tvångsmedicinering inte var till 

någon hjälp och att det var en jobbig upplevelse. Detta styrks av (Haglund, Von 

Knorring & Von Essen, 2003; Lavelle & Tusaie, 2011) som beskriver att patienterna 

ofta känner att tvångsåtgärder som tvångsmedicinering inte hjälper och på grund av 

att det är mot deras vilja bli upplevelsen ännu värre.  

 

Litteraturstudien visade även att autonomin och integriteten kunde påverkas 

negativt. Men om de fick stöd av personalen upplevdes vården som mer positivt. 

Johansson, Skärsäter & Danielson (2009) styrker detta med att integriteten stärks 

hos patienter där personalen visar respekt och behandlar dem som människor och att 

personalen gör personliga uppoffringar och behandlar patienten med respekt.  

 

Litteraturstudiens resultat visar tecken på att patienter som tvångsvårdas kan 

uppleva ett lägre KASAM då tvångsvården kan påverka patientens begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. De flesta är negativa och bidrar inte själv till att 

vården blir en positiv upplevelse, de har svårt att hantera tvångsvården då de anser 

att den inte är nödvändig och ser inte det meningsfulla i vården. Antonovsky (2005) 

beskriver det som att patienter med låg KASAM kan vara missnöjda med livet och att 

de känner att det inte finns något som är meningsfullt och orkar inte investera energi 

på att förbättra livet. I extrema fall upplever personerna att det inte finns något i 

deras liv som betyder någonting (s.46). Hade patienterna haft högre KASAM så hade 

de troligtvis hanterat tvångsvården bättre och känns att vården varit meningsfull och 

kanske upplevt tvångsvården som positiv istället för negativ.  
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Metoddiskussion 

Enligt Segesten (2012) kan den kvalitativa forskningen göra att förståelsen av 

patientens upplevelser, erfarenheter och förväntningar fördjupas (s.99). Därför 

valdes artiklar med kvalitativ forskningsmetod för att det passade bäst in på 

litteraturstudiens syfte som var att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård 

inom slutenvården.  

 

Att hitta artiklar som svarade på syftet såg till en början ut att bli enkelt då sökningar 

på tvångsvård gav många träffar. Efter att ha läst abstrakten på flertalet artiklar 

visade det sig att det inte skulle bli så enkelt att hitta artiklar som svarade på syftet. 

Att bara läsa abstrakten på artiklarna räckte inte alltid för att få en klar bild om vad 

artikeln handlade om. Begränsningen att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2000-2014 kan ha varit en nackdel vid artikelsökningen. Trots att det hittades flera 

intressanta artiklar som publicerats innan år 2000 valde jag att behålla 

begränsningen då Östlundh (2012) skriver att forskning är en färskvara och att 

endast den senaste forskningen är mest intressant (s.74). Valet att exkludera artiklar 

som var publicerade i länder utanför Europa gjorde att utbudet på artiklar minskade 

då det fanns ett stort antal artiklar publicerade utanför Europa som kunde ha varit av 

intresse för litteraturstudien. Även om det begränsade antalet artiklar så kändes det 

viktigt att ha kvar det som exklusionskriterie då Arlebrink (2014) skriver att större 

delen av länderna utanför Europa inte har en lagstiftning som reglerar tvångsvården 

(s.457).  

 

Sökorden som användes gav inte alltid det resultat som önskades, då ordet 

tvångsvård var svårt att översätta till engelska då ordet tvång kunde benämnas 

väldigt olika och när ordet vård lades till kunde ordet få en helt annan betydelse. För 

att få tips på lämpliga sökord kollade jag på nyckelord från olika artiklar som rörde 

tvångsvård på något sätt, även gamla uppsatser om tvångsvård kollades igenom för 

att se vilka nyckelord som använts där. Alla ord som hade något med tvångsvård 

kombinerat med patienternas upplevelse provades för att öka chansen att hitta 

relevanta artiklar. Sökningarna gjordes även med trunkeringar och Boolesk sökteknik 

i ett försök till att öka antalet sökträffar för enligt Östlundh (2012) gör trunkering att 

databasen söker på att ordet böjningar och Boolesk sökteknik gör att sambanden 
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mellan orden kan bestämmas (ss.68-69). Trots detta gav inte sökningarna bättre 

resultat då samma artiklar som innan hittades.  

 

När artiklarna skulle analyseras kändes det som en nackdel att vara ensam som 

författare då endast mitt synsätt som ligger till grund för studiens resultat och att det 

kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. Det kunde ha varit en fördel att ha någon att 

diskutera med då vi alla tolkar saker olika, och att få två olika syner på artiklarna 

kunde ha gjort resultatet mer trovärdigt. Att läsa artiklarna väldigt noga och flera 

gånger gjorde att jag fick en bra helhetsuppfattning om vad artiklarna handlade om. 

Även att göra artikeltabellen gjorde att det blev lättare att förstå vad artiklarna 

handlade om. Att göra kvalitetsgranskningen utefter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011) ”protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” var till en 

början lite svårt, men efter att ha läst på mer om de olika termerna de använde gick 

det bättre. En nackdel var att det inte fanns några angivelser för hur många procent 

som visade om artikeln var av hög, medel eller av låg kvalitet och därför fanns det risk 

att resultatet på kvalitetsgranskningen blev missvisande då jag själv valde gränserna. 

När kvalitetsgranskningen var gjord visade det sig att samtliga artiklar var av hög 

kvalitet och ingen av artiklarna låg nära gränsen för medel vilket gjorde att risken för 

missvisande resultat minskade.  

 

Enlig Kjellström (2012) är det viktigt att inte såra, skada eller utnyttja någon vid 

vetenskapliga studier (s.70). Därför tyckte jag att etiken var en väldigt viktigt del att 

ta hänsyn till då jag valde artiklar till litteraturstudien, på grund av att patienterna 

som tvångsvårdas redan är i en utsatt situation. Därför valde jag att alla artiklar som 

inkluderades i studien skulle vara etiskt granskade och ha ett etisk godkännande för 

att veta att studierna haft etiska tänkande när studien gjordes och att patienterna 

som deltog blev bemötta med respekt.  

 

Konklusion 

Litteraturstudien visade att tvångsvård kunde upplevas både positivt och negativt, 

även om de flesta upplevde det som något negativt. Resultatet visade att det fanns 

flera situationer som fick patienterna att uppleva tvångsvården som något negativt på 

grund av hur personalen bemötte patienterna under deras vårdtid. Som 

sjuksköterska är det viktigt att se patienten som en individ och låta patienten vara 
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delaktig i vården. För att kunna ge bättre vård och hjälpa patienten begripa, hantera 

och se det meningsfulla i vården är det viktigt att vårdpersonalen utbildas inom 

ämnet för att bättre kunna hjälpa patienterna i dessa situationer. Fortsatt forskning 

inom tvångsvården är viktigt för att öka förståelsen för patienternas upplevelser. 
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Tabell 2. Sökmatris                                                                                           Bilaga 1 

Databaser Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1* 

PsycInfo Coercive care 
AND patient* 
experience* 

Peer Reviewed, 
Publication year 
2000-2014. 

50 1 

PsycInfo Coercion care 
AND patient* 
experience* 

Peer Reviewed, 
Publication year 
2000-2014. 

72 3 

PsycInfo Involuntary 
treatment 
AND 
experiences 

Peer Reviewed, 
Qualitative 
study, 
Publication year 
2000-2014. 

32 2 

CINAHL with 
full text 

Coercion AND 
patients And 
qualitative 

Peer Reviewed, 
English 
Language, 
Publication year 
2000-2014. 

27 1 

CINAHL with 
full text 

Coercion AND 
patients 

Peer Reviewed, 
English 
Language, 
Publication year 
2000-2014. 

188 1 

 

*Urval 1: Artiklar som svarade mot syftet och användes i litteraturstudiens resultat 

del. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bilaga 2 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte?    □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

Patientskarakteristiska   Antal…………… Ålder………………… Man/Kvinna………………….. 

Är kontexten presenterad    □ Ja  □ Nej   □ Vet ej 

Etiskt resonemang       □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

Urval 

-Relevant?    □ Ja  □ Nej   □Vet ej 

-Strategiskt?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?   □ Ja   □ Nej   □ Vet ej  

-datainsamling tydligt beskriven?   □ Ja   □Nej   □ Vet ej 

-analys tydligt beskriven?   □ Ja   □Nej   □ Vet ej 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?   □ Ja   □ Nej   □ Vet ej 

- Råder datamättnad ( om tillämpligt)   □ Ja   □ Nej   □ Vet ej 

-Råder analysmättnat   □ Ja   □ Nej   □ Vet ej  

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?   □ Ja   □ Nej   □ Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?   □ Ja   □ Nej  □ Vet ej 

Genereras teori?   □ Ja   □ Nej   □ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen /analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet   □ Hög   □ Medel   □ Låg 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………… 

 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011)  

 

 



 

 
 

Tabell 3.  Artikelöversikt och kvalitetsbedömning                                                                                            Bilaga 3 

 
 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Bortfall 

Resultat  Kvalitet 

Christina Katsakou,  
Diana Rose,  
Tim Amos,  

Len Bowers, 
Rosemarie 

McCabe, 
Danielle Oliver, 
Til Wykes och  
Stefan Priebe 
2012 
England 

 

Psychiatric 

patients’ 

views on why 

their 

involuntary 

hospitalization 

was right or 

wrong: a 

qualitative 

study. 

Att i efterhand 

undersöka om 

patienter som 

ofrivilligt 

vårdats på 

sjukhus 

upplevde att 

tvångsvård var 

rätt eller fel.  

Grounded theory. 

Tematisk analys.  

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Intervjuerna gjordes 

3-12 månader efter 

intagning på 

sjukhuset, de utfördes 

oftast i patientens 

hem. Intervjuerna 

vara mellan 30-90 

minuter.  

69 patienter 

tillfrågade om 

att vara med 

och 59 ville 

delta i studien. 

Medelålder på 

deltagarna var 

37,7år. 

I resultatet hittades tre grupper. De 

patienter som tyckte att det var rätt 

att de tvångsvårdades, de som 

ansåg att det var fel att de 

tvångsvårdades och de som var 

ambivalenta i sin åsikt.  

Ungefär hälften av deltagarna tyckte 

i början att deras vård var fel men 

sedan blivit positiva. En tredjedel av 

deltagarna var negativa hela tiden. 

Resterande deltagare hade blandade 

åsikter om vad som var rätt eller fel.  

Hög 

Britta Olofsson 

och Lars 

Jacobsson 

2001 

Sverige 

 

A plea for 

respect: 

involuntarily 

hospitalized 

psychiatric 

patients’ 

narratives 

about being 

subjected to 

coercion. 

 

Att beskriva 

psykiatriskt 

tvångsintagna 

patienters 

upplevelser av 

tvångsvård. 

Kvalitativ 

intervjustudie som är 

beskrivande och 

undersökande. 

Intervjuerna gjordes 

på avdelningen och 

pågick i 13- 60 

minuter.  

31 deltagare 

blev tillfrågade 

att vara med.  

18 patienter, 12 

kvinnor och 6 

män valde att 

delta. 

Deltagarna var 

mellan 19-52 

år. 

Resultatet av intervjuerna visade att 

patienterna vill bli respekterade som 

en vanlig person, de upplevde att 

personalen inte lyssnade och att de 

inte fick vara med och bestämma i 

sin behandling. Samt hur tvångsvård 

skulle kunna undvikas.  

Hög 



 

 
 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Bortfall 

Resultat  Kvalitet 

Inger B. Larsen och 

Toril B. Terkelsen 

2014 

Norge 

Coercion in a 

locked 

psychiatric 

ward: 

Perspectives of 

patients and 

staff. 

Hur patienter och 

personal på en sluten 

avdelning upplevde 

tvångsvård. 

Deltagandes 

observation och 

intervjuer. Studien 

pågick i 4 

månader, där 

avdelningen 

besöktes 48 

gånger ungefär 3 

gånger i veckan i 

2-7 timmar. 

12 patienter 

deltog i 

studien, 9 män 

och 3 kvinnor. 

Deltagarna var 

mellan 17-53 

år. 

Patienterna upplevde att 

det var jobbigt med vissa 

”husregler” och det kände 

sig underlägsna. Samt att 

det ibland var nödvändigt 

med tvångsvård för deras 

eget bästa. De tyckte 

även det är viktigt att bli 

behandlade som 

människor och inte som 

en sjukdom. 

Hög 

Britta Olofsson och 

Astrid Norberg 

2001 

Sverige 

 

Experiences of 

coercion in 

psychiatric care 

as narrates by 

patients, nurses 

and physicians. 

Att öka förståelsen 

för psykiatriska 

patienter, 

sjuksköterskor och 

läkares erfarenheter 

av tvångsvård, i 

förhållande till sina 

egna och de andra 

parternas 

erfarenheter. 

Berättande 

intervjuer som 

spelades in. 

Intervjuerna 

gjordes i slutet av 

deltagarnas 

vårdtid. 

Intervjuerna 

varade i 18-60 

minuter. 

Av 18 patienter 

valdes 7 

stycken ut som 

passade 

kriterierna.  

Deltagarna var 

mellan 19-38 

år. 

Patienterna tyckte att det 

var viktigt att ha mänsklig 

kontakt för att lindra 

deras obehag och för att 

de skulle känna sig 

tryggare när de utsattes 

för tvång. Samt att ha bra 

kontakt med personalen 

för att lättare förstå 

varandra. Många av 

patienterna upplevde 

tvånget som något 

negativt och hade svårt 

att förstå varför de inte 

fick bestämma själva. 

Hög 



 

 
 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Bortfall 

Resultat  Kvalitet 

Ingrid Sibitz, 

Alexandra Scheutz, 

Richard Lakeman, 

Beate Schrank, 

Markus Schaffer och 

Michaela Amering 

2011 

England 

 

Impact of 

coercive 

measures on 

life stories: 

qualitative 

study.  

Att etablera en 

indelning av 

tvångsperspektivet 

och hur det format 

patienternas livs 

historier.  

Kvalitativ studie 

med en modifierad 

grounded-theory 

strategi. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer med 

breda öppna frågor. 

Intervjuerna gjorde 

på sjukhuset och 

varade mellan 30-

120 minuter. 

15 patienter, 7 

kvinnor och 8 

män valde att 

delta i studien.  

Deltagarna var 

mellan 19-57 

år. 

Vissa patienter upplevde att 

tvångsvården blev en 

nödvändig nödbroms, eller en 

onödig överreaktion. Även att 

de kände sig förnedrade, att 

de inte fick respekt, kände sig 

hjälplösa och ensamma. Det 

väckte starka känslor för 

deltagarna att berätta sina 

historier.  

Hög 

Ingela Skärsäter och  

Eva Andreasson  

2012  

Sverige 

Patients 

treated for 

psychosis and 

their 

perceptions of 

care in 

compulsory 

treatment: 

basis for an 

action plan. 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser av 

tvångsvård vid akut 

psykos.  

Kvalitativ design 

med 

fenomenografiskt 

förhållningssätt till 

analysen.  

Deltagarna fick 

välja vars 

intervjuen skulle 

ske. Intervjuerna 

pågick 29-78 

minuter.  

16 patienter 

tillfrågades 

men 4 av dem 

valde att inte 

delta.  

12 patienter 

deltog, 7 män 

och 5 kvinnor. 

Deltagarna var 

mellan 18-65 

år. 

Resultaten visar att det är 

viktigt att förhindra patienter 

från att bli traumatiserade 

under tvångsvården och att 

dra nytta av patienternas inre 

resurser. Patienternas 

upplevelser av tvångsvård 

kan även ligga till grund för 

att göra en handlingsplan för 

framtida intag av tvångsvård 

och att kunna förbättra 

upplevelsen. 

 

Hög 



 

 
 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

Bortfall 

Resultat  Kvalitet 

Inger M. Johansson 

och Berit Lundman 

2002 

Sverige 

Patients’ experience 

of involuntary 

psychiatric care: 

good opportunities 

and great losses. 

Att få en 

djupare 

förståelse hur 

det är att 

utsättas för 

ofrivillig 

psykiatrisk 

vård. 

En berättande 

intervjumetod och 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

användes för att få med 

deltagarnas upplevelse.  

Deltagarna fick välja om 

de ville intervjuas 

hemma eller på 

sjukhuset. Intervjuerna 

pågick 10-60 minuter.  

5 patienter, 

3kvinnor och 2 

män valde att 

delta i studien.  

Deltagarna var 

mellan 27-49 

år.  

Resultatet av analysen gav 

en komplex bild av både 

stöd och kränkning. 

Upplevelser av att inte bli 

sedd eller hörd, förlust av 

frihet och kränkning av 

integriteten hittades. Att bli 

tvångsvårdad inom 

psykiatrisk vård tolkades 

som en balansgång mellan 

bra möjligheter och stora 

förluster. 
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Att med denna 

kvalitativa 

studie var att få 

en förståelse 

hur det är att 

utsättas för 

ofrivillig 

sjukhusvård. 

I studien användes 

tolkningsfenomenologisk 

analys. 

En semistrukturerad 

intervju användes. 

Intervjuerna vara 

mellan 8-43 minuter. 

 

6 patienter, 4 

män och 2 

kvinnor valde 

att delta i 

studien.  

Deltagarna var 

mellan 22-66 

år. 

Deltagarna uttryckte att de 

upplevde både negativa och 

positiva erfarenheter. Det 

tyckte även att de upplevde 

att de inte fick nog 

information om vad som 

hände, och få prata om 

känslorna de upplevde. 

Studien belyser även hur 

viktigt det är att få hjälp av 

till exempel sjuksköterskan 

för att få hjälp att hantera 

upplevelsen samt för att 

stärka relationen.   

Hög 


