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Abstrakt  

Titel: Att tvingas till vård – En litteraturstudie om hur personalens bemötande 

påverkar patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. 

Bakgrund: Att vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) innebär att en 

person tvingas till vård mot dennes vilja. Personer som vårdas enligt LPT lider av 

allvarliga psykiska störningar som exempelvis någon form av psykos, 

självmordsbenägenhet och/eller svår personlighetsstörning. 

Syfte: Att belysa hur personalens bemötande påverkar patienters upplevelser av att 

vårdas under tvång inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. 

Metod: Litteraturstudie baserad på 8 kvalitativa empiriska originalartiklar som 

samtliga kvalitetsgranskades som höga. Databaserna CINAHL, PsycINFO och 

PubMed användes i artikelsökningen. Artiklarna var utförda i Sverige, Norge, 

Storbritannien, Irland och Österrike. 

Resultat: Tvångsvården upplevdes oftast som negativ men kunde även upplevas 

som befriande. Ett gott bemötande från personalen bidrog till en mer positiv 

upplevelse av tvångsvården. Resultatet delades in i två huvudkategorier: “Möjligheten 

att få en relation till personalen” samt “Att respekteras som människa”. 

Konklusion: Det är av stor vikt att tillvarata patienters upplevelser för att 

medvetandegöra brister i bemötandet från personalen. Möjligheten för en positiv 

utveckling inom den psykiatriska tvångsvården kan öka om information kring 

patienters upplevelser når den berörda personalen. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, Tvångsvård, Patientperspektiv, Relation, Bemötande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Being forced to care – A literature review of how the approach of the staff 

effect patients' experiences of compulsory psychiatric treatment. 

Background: To be cared for according the Swedish Mental Health Act means that 

a person is forced care against their will. People who are being cared for according to 

the Swedish Mental Health Act typically suffer from serious mental disorders such as 

psychosis, suicidality and/or severe personality disorder. 

Purpose: To highlight how staff approach effect patients' experiences of care under 

coercion in psychiatric outpatient- and inpatient care. 

Method: Literature study based on eight qualitative empirical original articles that 

all were quality-assessed as high. The databases CINAHL, PsycINFO and PubMed 

were used for searching articles. The articles were conducted in Sweden, Norway, UK, 

Ireland and Austria. 

Result: Compulsory care was perceived mostly as negative but could also be 

experienced as liberating. A good treatment from the staff contributes to a more 

positive experience of compulsory care. The experiences were divided into two main 

categories: “The opportunity to have a relationship with the staff” and "To be 

respected as a human being." 

Conclusion: Revealing patients‟ experiences are of great importance to sensitize 

lack in approach among staff in use of coercive measures. The possibility of a positive 

development in the compulsory psychiatric care can be enhanced if information 

about patients' experiences reaches the relevant staff. 

 

Keywords: Literature study, Involuntary admission, Patient perspective, 

Relationship, Treatment. 
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1. Bakgrund 

Tvångslagstiftningar har funnits sedan medeltiden och då under så kallade 

landskapslagar med namn som sinnessjukstadga och sinnessjuklag. På denna tid 

kunde de psykiskt sjuka bindas fast vid stolpar eller väggar, vilket var dåtidens 

skyddsåtgärder för både personerna själva och andra. Detta var början till det som 

idag kallas för Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) som skapades år 1991 och 

trädde i kraft första januari 1992 (Grönvall & Holgersson, 2001, 11, 13, 51). LPT 

innebär att en person med allvarlig psykisk störning kan omhändertas mot sin egen 

vilja (Allgulander, 2014, 75). Tvångsvården syftar till att patienten ska sättas i stånd 

till att frivilligt medverka till nödvändig och fortsatt vård (LPT, 1991:1128). Idag styr 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) all form av sjukvård i Sverige. Lagen innebär att 

vård ska ges på lika villkor till alla människor och vården ska innehålla respekt för 

människans värdighet, självbestämmande och integritet (HSL, 1982:763). Den 

psykiatriska vården styrs förutom av bestämmelserna i HSL, även av Patientlagen 

(Patientlag, 2014:821). 

 

Statistik redovisad av Tiikkaja och Holm (2014) visar att det i Sverige under år 2013 

vårdades 10 709 personer enligt LPT, varav 5420 var män och 5289 var 

kvinnor.  Vanligast var att personer vårdades under tvång i åldrarna 18-54 år. Män 

tvångsvårdades mer ofta från det att de blivit myndiga till 45-54 års ålder där 

kvinnorna kom ikapp och tvångsvårdades därefter mer frekvent. Antalet män som var 

föremål för fastspänning under 2013 var 662 och antalet kvinnor var 520.  

 

1.1 Definitioner av viktiga begrepp  

I vår litteraturstudie har ordet tvång använts som ett samlingsnamn för både 

tvångsvård och tvångsåtgärder. Med tvångsvård menar vi vård enligt LPT och 

liknande tvångslagar i andra länder, inom öppen- och slutenvård. Med 

tvångsåtgärder menas tvångsingripanden som exempelvis bältesläggning, 

tvångsmedicinering eller isolering. När vi använder ordet personal menas all 

vårdpersonal som exempelvis läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden. 

 

Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) innebär att patienten inte är inneliggande på en 

vårdinrättning utan kan befinna sig hemma. Inom ÖPT vårdas ofta patienter som 
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tidigare vårdats under sluten psykiatrisk tvångsvård och där avsikten är att de 

slutligen skall kunna förflyttas till den frivilliga psykiatriska vården (Wallsten et al., 

2013, 92). Sluten psykiatrisk tvångsvård innebär att patienten är intagen på en 

vårdinrättning med dygnetruntvård (Allgulander, 2014, 75-77). 

 

1.2 Kriterier för tvångsvård  

Kriterier för att vårdas enligt LPT är att personen lider av en allvarlig psykisk 

störning, behöver vårdas på sjukhus under dygnets alla timmar och/eller vägrar den 

vård som erbjuds. Tvångsvård får inte ges om patienten enbart har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Med begreppet “allvarlig psykisk störning” menas ett tillstånd 

av psykotiska drag, allvarliga depressioner med självmordstankar och/eller allvarliga 

personlighetsstörningar. Personen kan lida av ett eller flera av dessa tillstånd. Med 

psykotiska drag menas ett tillstånd med störd verklighetsuppfattning, där personen 

kan uppleva yttringar som hallucinationer, vanföreställningar och/eller förvirring 

(Jensen et al., 2009, 14-15). 

 

1.3 Vårdintyg  

Om en person behöver tas in på en sjukvårdsinrättning mot sin vilja krävs ett 

vårdintyg. Vårdintyget skrivs i samband med en läkarundersökning. I vårdintyget ska 

patientens psykiska besvär framgå och varför det finns ett vårdbehov. När 

vårdbehovet bedöms, ska fara för andra personers hälsa vägas in. Beslutet om att 

lägga in en patient enligt LPT måste sedan fattas av en specialistläkare, inom 24 

timmar från det att personen kom till vårdinrättningen (Allgulander, 2014, 75-76). 

En vårdplan ska upprättas snarast möjligt. Om beslutet är att vård ska ske under 

tvång, kan tvångsvården pågå i upp till fyra veckor (Allgulander, 2014, 75-76). Enligt 

Allgulander (2014, 76) bör en vårdplan utformas i samråd med patienten och dess 

närstående. Om tiden för tvångsvård behöver förlängas i mer än fyra veckor, ska 

specialistläkaren ha motiverande skäl för att genomföra tvångsvården. Detta måste 

prövas och godkännas av Förvaltningsrätten. Under hela förhandlingen har patienten 

rätt till juridisk hjälp.  

 

1.4 Olika typer av tvångsåtgärder 

I LPT (1991: 1128) beskrivs vilka tvångsåtgärder som får utföras inom den slutna- 

respektive öppna psykiatriska tvångsvården. Personer som vårdas enligt LPT i den 
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slutna psykiatriska vården får hindras att lämna institutionen som denne vårdas på. 

Finns det en direkt fara för att patienten gör illa sig själv eller någon annan, får 

fastspänning med exempelvis bälte utföras. Isolering får ske om patienten uppvisar 

ett aggressivt beteende som kan störa eller försvåra vården för andra patienter. 

Begränsning att använda elektroniska kommunikationstjänster får införas om 

patientens vård blir påverkad eller om någon annan kommer till skada. Farliga 

ägodelar som kan skada patienten själv eller någon annan får omhändertas. Post till 

och från patienten får undersökas för att kontrollera att den inte innehåller några 

föremål som kan orsaka skada. Kroppsvisitering eller ytlig kroppsbesiktning får 

utföras för att undersöka att patienten inte bär på några farliga eller otillåtna 

ägodelar (LPT 1991: 1128). Kortverkande tvångsbehandling i form av medicinering 

får användas (Allgulander, 2014, 76). Inom ÖPT får tvångsåtgärder eller 

tvångsinsatser inte utövas men däremot finns villkor som måste följas, exempelvis att 

patienten ska ta läkemedel som ordinerats eller hålla regelmässig kontakt med en 

bestämd mottagning (Wallsten et al., 2013, 91).  

 

1.5 Integritet, autonomi och paternalism   

Enligt HSL (1982:763) ska en god vård utföras med respekt för patientens autonomi 

och integritet (HSL 1982:763). Tvångsåtgärder får endast utföras om de står i en 

godtagbar relation till syftet med åtgärden. Räcker det med lindrigare former av 

ingripande ska dessa användas istället. Tvång ska ges på ett humant och respektfullt 

sätt. Inför ett ställningstagande om tvångsåtgärder ska det alltid finnas i åtanke 

vilken nytta patienten har av åtgärderna i relation till ingreppet som utförs mot 

patientens integritet och autonomi. För att kunna ge patienten bästa möjliga vård 

behöver en bedömning av detta alltid genomföras (LPT 1991:1128). I en studie av 

Vuckovich och Artinian (2005) redogörs hur sjuksköterskorna använde sig av en 

metod för att undvika tvångsåtgärder i den mån det gick. Metoden innehöll tre steg 

som sjuksköterskorna inför varje tänkt åtgärd utförde. Dessa var att avgöra om 

tvångsåtgärden var nödvändig, överlägga med patienten samt genomförande av 

tvångsåtgärden. Detta medförde att färre tvångsåtgärder utfördes. Sjuksköterskor i 

en studie av Bigwood och Crowe (2008) bekräftade att tvångsåtgärder kunde 

undvikas med hjälp av förhandlingar med patienterna och ett lugnt bemötande. 

Paternalism innebär att en person tar beslut åt någon annan. I vissa fall kan ett 
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paternalistiskt ingripande vara behövligt men det får inte glömmas bort att beakta 

patientens bästa (Wallsten et al., 2013, 14-15).  

 

1.6 Teoretisk referensram  

Att arbeta med vård under tvång ställer höga krav vad gäller personalens bemötande. 

Tidvattenmodellen av Phil Barker är en teori som berör den psykiatriska 

omvårdnaden samt ser till friskhetsfaktorer och riktar in sig på patientens 

återhämtning. Denna modell skapades under 1990-talet och belyser sjuksköterskans 

ansvar att stötta patientens återhämtning samt tillgodose dennes behov av trygghet. 

Det är med andra ord patienten som ska få bestämma över sin vård och 

sjuksköterskan ska stötta och hjälpa patienten i sitt tillfrisknande. Tonvikten läggs på 

begreppet “att se personen bakom symtomen”. “Att göra det som måste göras” är ett 

annat centralt begrepp i tidvattenmodellen som innebär att människan kan mogna i 

mötet med eländet. Sjuksköterskan har en central roll i mötet med patienterna, att 

våga möta och samtala om det jobbiga som patienterna bär på (Wiklund och 

Lindwall, 2014, 39, 42, 45). Modellen innehåller sex filosofiska antaganden som 

beskriver vilken karaktär sjuksköterskan bör eftersträva. Dessa innebär att som 

sjuksköterska inte se sjukdomen utan personen bakom, vara genuint engagerad, att 

ta tillvara på patientens egna förmågor, vara ödmjuk inför patientens önskemål, 

hjälpa patienten att se krisen som ett tillfälle för positiv förändring, ge beröm för 

patientens egna uppnådda mål samt sträva efter en okomplicerad vård (Buchanan-

Barker & Barker, 2008). 

 

1.7 Aktuell forskning  

I en studie av Larsen och Terkelsen (2014) visas att det inte alltid går att utföra 

vården på ett sätt där autonomin främjas, ibland kan åtgärder i form av tvång vara 

nödvändigt för patientens bästa. I Ridley och Hunters (2013) studie med 39 

patienter, ansåg 52 % av dem att tvånget var ett nödvändigt ont medan 42 % ansåg att 

det var fullkomligt onödigt. Light et al. (2014) belyste i sin studie patienternas 

upplevelse av att vårdas under tvång inom öppenvården. Det framkom att 

patienterna i studien hade känslor av oro men också förståelse för tvånget. Perkins et 

al. (2012) belyste i deras studie att användandet av tvångsåtgärder oftast skedde när 

patienten tappade besinningen och exempelvis blev hotfull mot andra patienter eller 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i en studie av Rask och Brunt (2006) berättade att 
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det viktigaste var att stödja och uppmunta patienterna. Det var betydelsefullt att 

uppmuntra till gruppaktiviteter, ge beröm när de gjort någonting bra, informera dem 

om att komma och prata när de har det jobbigt, förklara varför de är på avdelningen 

samt hjälpa patienterna att se sina möjligheter. 

 

1.8 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienternas autonomi inte alltid går att främja då 

tvångsvård och tvångsåtgärder innebär att beslut fattas utan patientens medgivande. 

Patienterna kunde i efterhand se tvånget som ett nödvändigt ont. Det är viktigt att 

som sjuksköterska försöka främja patientens autonomi i den mån det är möjligt. I 

International Council of Nurses (ICN) beskrivs sjuksköterskans fyra elementära 

ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att belysa patienters upplevelser är av 

betydelse för omvårdnaden och kan bidra till ett positivt bemötande som vidare 

minimerar negativa konsekvenser i form av känslor som att inte bli förstådd eller att 

känna sig åsidosatt. Brister i kvalitet på bemötande behöver lyftas fram och det är av 

den anledningen vi valt att utföra denna litteraturstudie.  

 

1.9 Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa hur personalens bemötande påverkar patienters 

upplevelser av att vårdas under tvång inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. 

 

2. Metod  

Vi valde att genomföra en litteraturstudie baserat på kvalitativa studier för att 

besvara vårt syfte. Olsson och Sörensens (2011, 145) definition av en litteraturstudie 

är att relevant vetenskaplig information samlas in via artiklar eller rapporter. I vår 

studie har studier med en kvalitativ design använts, vilket enligt Friberg (2012, 121) 

innebär att söka en förståelse för människan och dennes livssituation. Med hjälp av 

kvalitativa studier ökar förståelsen för människans lidande och livets utveckling i 

förhållande till hälsofaktorer och förlopp.  

 

2.1 Sökmetoder  

Aktuella databaser som vi använde oss av var CINAHL, PsycINFO och PubMed 

eftersom dessa tre behandlar områdena omvårdnad (CINAHL och PubMed) 
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beteendevetenskap samt psykologi (PsycINFO) (Karlsson, 2012, 97-98). Sökorden 

som användes var, "commitment of mentally ill", "involuntary psychiatric care", 

"compulsory psychiatric care",  "inpatient care", experience,  perception, view, 

perspective, "quality of life",  narrative, attitude, opinion, impact, patients experience, 

patient*, experience*, coercion care, experiences, involuntary, admission, “mental 

health”, coercive, coercion, “compulsory treatment”, qualitative, psychiatric, “locked 

acute psychiatric ward”, “patients experience*”, “life stories”, coerci*, patient och 

nurs*. I vilka databaser respektive sökord användes redovisas i bilaga 1. För att 

sammanlänka sökorden i olika variationer användes Booleska sökoperatorer som 

ökade möjligheterna för oss att hitta artiklar av mest relevans för ändamålet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 72).  

 

Till en början söktes artiklar som berörde den slutna psykiatriska tvångsvården, men 

då sökningen inte gav tillräckligt många träffar inkluderades även artiklar som 

berörde den öppna psykiatriska tvångsvården. Sökningarna begränsades genom 

artiklar som var skrivna på engelska då vi båda behärskar språket. Empiriska 

kvalitativa artiklar valdes som publicerats mellan åren 2001-2016. Önskvärt var att 

artiklarna skulle vara max tio år men då det inte fanns tillräckligt med artiklar ökades 

årsspannet till femton år. Eftersom vi undersökte patienters upplevelser av att vårdas 

enligt LPT, som trädde i kraft 1992 (Grönvall & Holgersson, 2001, 51), ansågs vårt 

årsspann på femton år vara rimligt. Vi tog hjälp av en bibliotekarie då våra sökningar 

inte gav många träffar på artiklar relevanta för vår studie. Bibliotekarien kunde 

bekräfta att det endast fanns ett begränsat antal artiklar som besvarade vårt syfte. 

 

2.2 Urval  

Vi utgick från artiklar som publicerats i vetenskapligt granskade tidskrifter från år 

2001 och framåt där patienter vårdats under psykiatrisk tvångsvård. Artiklarna som 

inkluderades i vårt resultat var utförda i Sverige, Norge, Storbritannien, Irland och 

Österrike. I dessa deltog sammanlagt 163 stycken patienter, som vårdades eller hade 

vårdats under tvång, varav 93 var män och 70 var kvinnor i åldrarna 18-70 år. Studier 

om patienter som vårdats enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) exkluderades, 

då denna lag behandlar personer med en allvarlig psykiskt störning som begått ett 

brott. Patienter under 18 år valdes bort då det kan vara svårt att veta om den 

minderåriga förstår trots information (CODEX, 2016). Vanligen brukar 
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litteraturstudier basera sig på fem till sex artiklar av vetenskaplig karaktär (Olsson & 

Sörensen, 2011, 144). Totalt valdes 18 artiklar till granskning och av dessa var det 8 

stycken som svarade mot syftet samt urvalskriterierna till resultatet. Dessa bestod av 

tidigare gjorda kvalitativa empiriska studier utifrån ett patientperspektiv som 

kvalitetsgranskades med hjälp av Olsson och Sörensens (2011, 285) bedömningsmall 

(se bilaga 2) där samtliga bedömdes vara av hög kvalitet vilket redovisas i bilaga 3.  

 

2.3 Analys  

De vetenskapliga artiklarna analyserades utefter Fribergs (2012, 140-141) tre punkter. 

Detta innebar att vi läste igenom artiklarna flertalet gånger var för sig med fokus på 

resultaten för att få en känsla för innehållet samt stärka förståelsen. Därefter skiljdes 

de centrala delarna i texten ut samt skillnader och likheter mellan artiklarna. Vi 

jämförde sedan med varandra om samma delar valts. Att diskutera om artiklarna 

uppfattats på samma sätt ökar trovärdigheten enligt Wallengren och Henricson 

(2012, 490). Vidare sammanställdes artiklarnas resultat och en ny helhet utformades. 

Passande kategorier bildades, sammanlagt blev det två huvudkategorier och sju 

underkategorier (Friberg, 2012, 140-141).  

 

2.4 Forskningsetik  

Vi använde oss av vetenskapliga artiklar som genomgått en etisk prövning och blivit 

godkända. Detta för att försäkra oss om att personerna i artiklarna var medvetna om 

vad det innebar att delta. I en artikel framgick inte den etiska aspekten men den gick 

att finna i tidsskriften, detta i jämförelse med Wallengren och Henricson (2012, 492-

493). Kjellström (2012, 75, 79) lyfter att en studie bör vara utformad på ett sätt som 

utgör en fördel för deltagarna. Hon betonar patienternas rätt till skydd från skada i 

deltagandet av studier och utgår från de sex etiska principerna tagna ur 

sjuksköterskornas internationella etikkod (ICN). För att undvika att patienten tar 

skada av deltagandet lyfter hon vikten av att ge tydlig information om varför och hur 

studien ska genomföras. Det ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att 

patienten kan avbryta sin medverkan när som helst. Det är viktigt att beakta 

patientens rätt till privatliv och anonymitet. Den information som patienten ger, ska 

förvaras på en säker plats och skyddas från att obehöriga får tillgång till den.  
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3. Resultat  

Resultatet är baserat på åtta vetenskapliga artiklar och har redovisats via två 

huvudkategorier och sju underkategorier. 

 

Tabell 1 - Huvudkategori- och underkategoriöversikt 

Huvudkategori Underkategori 

Möjligheten att få en relation till 

personalen 

 Stöd, förtroende och trygghet 

 Stressad personal 

 Ovänlig och respektlös personal 

 Vikten av information 

Att respekteras som människa   Värdet av att få vara delaktighet 

 Förlust av autonomi och kontroll 

 Att samtala med personalen för 

bearbetning  

 

3.1 Möjligheten att få en relation till personalen 

I denna huvudkategori har vi belyst olika aspekter i relationen mellan patient och 

personal. Underkategorierna är Stöd, förtroende och trygghet, Stressad personal, 

Ovänlig och respektlös personal och Vikten av information. 

 

3.1.1 Stöd, förtroende och trygghet  

I Andreasson och Skärsäters (2012) studie berättade patienterna att en respektfull 

vård innebar att vårdpersonalen tog dem på allvar, uppmärksammade och värdesatte 

dem som människor samt skyddade deras självkänsla. De ville även bli sedda och 

bemötta med empati. Patienterna ville inte att vårdpersonalen skulle se dem som en 

diagnos (McGuinnes, Dowling & Trimble, 2013), utan istället se människan bakom 

symtomen (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

 

I en studie av Hughes, Hayward och Finlay (2009)  uppgav patienterna en positiv 

bild av deras relation med vårdpersonalen, som de uttryckte gav en omsorgsfull vård 

av hög kvalitet. Att ha en mänsklig relation hjälpte patienterna att förstå och 
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acceptera tvångsvården (Hughes, Hayward & Finlay, 2009). Tvång upplevdes ofta 

som något skrämmande men kunde med hjälp av en positiv relation till 

vårdpersonalen upplevas mindre otäck (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). Egenskaper 

hos personalen som bidrog till en god vård var pålitlighet, uppmärksamhet, 

engagemang, omsorgsfullhet (Andreasson & Skärsäter, 2012) och professionalitet 

(McGuinnes, Dowling & Trimble, 2013; Sibitz et al., 2011). I flera av studierna 

belystes vikten av att ha förtroende till vårdpersonalen (Andreasson & Skärsäter, 

2012; Lorem, Hem & Molewijk, 2015; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). 

Detta för att stärka samarbetet och skapa en trygg relation (Sibitz et al., 2011). 

Patienterna som Sibitz et al. (2011) intervjuade, beskrev att förtroende var något som 

byggdes upp under lång tid och kunde äventyras av tvång. En patient uttryckte att 

under exempelvis en tvångsåtgärd var det lättare att ta råd från någon som denne 

hade förtroende för (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). För att tvångåtgärderna skulle 

kunna utföras på ett säkert sätt behövde personalen själva vara psykiskt stabila 

(Sibitz et al., 2011) och de behövde förhålla sig adekvata i situationen när de 

exempelvis spände fast patienterna (Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015). 

 

Möjligheten att få lära känna vårdpersonalen för att bygga upp en tillit beskrevs som 

en önskan av ett antal patienter (Olofsson & Norberg, 2001). Kompetent och erfaren 

personal, som satte rimliga regler och gränser gav trygghet (Andreasson & Skärsäter, 

2012). Det framkom i Andreasson och Skärsäters (2012) studie, att en källa till 

trygghet var dels att få vara med personal som patienten litade på, att bli befriad från 

ansvar samt att få vara ifred. Kontinuitet i personalen uppskattades samt att de hade 

tid att stanna upp och kommunicera med patienterna (Olofsson & Norberg, 2001). 

En engagerad och hjälpsam personal som hade uppsikt över patienternas situation 

och hjälpte dem i exempelvis kontakt med läkare och att hålla uppsikt över vilka 

juridiska rättigheter patienterna hade, bidrog till att patienterna upplevde sig 

förstärkta. En tillmötesgående personal med humor uppskattades av patienterna 

(Andreasson & Skärsäter, 2012). En patient berättade om en förändring i sin relation 

till personalen, från att först ha sett dem som fångvaktare men som senare gav 

honom mer och mer frihet, vilket ledde till ett positivt förhållande (Hughes, Hayward 

& Finlay, 2009). Mänsklig kontakt med personalen var av stor vikt under 

tvångsvården och vid användandet av tvångsåtgärder. Fysik närvaro i form av 

kroppslig kontakt kunde upplevas som lugnande och lindrade känslor av obehag 
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under och efter exempelvis en fastspänning (Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015; 

Olofsson & Norberg, 2001). 

 

“A psychiatric nurse was left, and he touched my arm and just asked if there was 

something he could do for me; and then I said yes you can keep holding your arm 

there, because it felt so safe.” (Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015). 

 

3.1.2 Stressad personal 

McGuinnes, Dowling och Trimble (2013) lyfter att patienterna i deras studie 

upplevde att personalen var stressade och att de inte hade tid med dem, detta 

skapade i sin tur en känsla av frustration. I Olofsson och Norbergs (2001) studie 

skildrar patienterna personalen som passiva i samverkan med dem vilket ledde till att 

de kände sig ensamma, vilsna och övergivna. Många gånger upplevde patienterna att 

tvånget var berättigat men att det i vissa fall utövades i form av straff eller till följd av 

regler men också endast för att förenkla personalens arbete. 

 

3.1.3 Ovänlig och respektlös personal 

Personalen uppfattades ibland som respektlösa och otrevliga (Andreasson & 

Skärsäter, 2012; Hughes, Hayward & Finlay, 2009), vilket bidrog till en negativ 

självbild hos patienterna (Hughes, Hayward & Finlay, 2009). Patienterna kände sig 

utnyttjade och upplevde sig inte ha personalen på sin sida. De tyckte att personalen 

missbrukade sin makt som överordnade för att kränka dem (Andreasson & Skärsäter, 

2012). Att vårdas av personal med förmyndarmentalitet där patienten behandlades 

som ett barn skapade en känsla av vanmakt (McGuinnes, Dowling & Trimble, 2013). 

En patient berättade om att de var tvungna att gå till sängs klockan tio, enda 

anledningen till detta trodde hen var att personalen ville underlätta för sig själva 

(Katsakou et al., 2012). Hughes, Hayward och Finlay (2009) presenterade att 

patienterna i deras studie upplevde personalen som övervakande, stela, bestraffande, 

kränkande och utan känsla för god vård. En patient beskrev personalen som några 

som bara gjorde ett jobb och följde regler till punkt och pricka, istället för att se till 

patienternas intressen och behov (Hughes, Hayward & Finlay, 2009). 

 

Att bli hotad med tvång upplevdes negativt, personalen skulle istället ha försökt 

övertala och motivera patienterna (Sibitz et al., 2011). Svåra slitningar i förhållandet 
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med personalen trodde patienterna kunde vara en utlösande faktor till de utmanande 

beteenden som de haft under tiden som tvångsvårdade (Hughes, Hayward & Finlay, 

2009). I Lanthén, Rask och Sunnqvists (2015) studie framförs det att personalen 

hade ett opersonligt, känslolöst och vårdslöst förhållningssätt, de utförde verbal 

mobbning mot patienterna. En patient återberättade en händelse där hen ena gången 

hade blivit utskrattad och nästa gång blivit osynliggjord (Lanthén, Rask & 

Sunnqvists, 2015). Tvångsåtgärder utgjorde en känsla av att vara misslyckad som 

människa och kränkte även patientens integritet, vilket ledde till att denne kände sig 

mer otrygg (Olofsson & Norberg, 2001). Sättet att utföra tvångsåtgärder kritiserades, 

de vållade skada, var av undermålig kvalitet och fick patienterna att känna sig 

hänsynslöst behandlade (Sibitz et al., 2011). Tvånget och ignoransen från personalens 

sida ansågs av patienterna vara en bidragande anledning till förlusten av dignitet och 

respekt för sig själva (Hughes, Hayward & Finlay, 2009). Detta kunde även ha en 

negativ inverkan av hela sjukhusvistelsen och stärka misstron för psykiatrin, vilket 

kunde förhindras genom en stabil och professionell personal med sikte på en hög 

vårdkvalitet (Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015). Patienternas tillstånd kunde 

försämras av att bli itvingad medicin (Hughes, Hayward & Finlay, 2009; McGuinnes, 

Dowling & Trimble, 2013). I Hughes, Hayward och Finlays (2009) studie berättar en 

patient: 

 

“They took me back to the room, they put my face down on the bed, actually holding 

my face into the cushions, so that I couldn’t breathe. I was fighting and fighting. 

And they were saying, um, go on, pull her trousers down and stick it in her arse. I 

thought they were raping me.” 

 

3.1.4 Vikten av information 

I en studie av Andreasson och Skärsäter (2012) uppmärksammades behovet av att få 

personcentrerad information om sitt sjukdomstillstånd och befintliga behandlingar, 

vilket hade en lugnande inverkan som fick patienterna att känna sig säkra. 

Information skulle ges i lagom dos vid rätt tid för att inte framkalla ångest. Att endast 

informera om biverkningar kunde få konsekvensen att patienten inte ville ta 

medicinen (Andreasson & Skärsäter, 2012). Om patienten litade på personalen var 

det lättare att ta till sig informationen. Förlust av tidsuppfattningen, att inte få 

information om vad som skulle ske och hur länge det ska pågå resulterade i ångest. 
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Begriplig information som gavs av en och samma person under själva tvångsåtgärden 

resulterade i en känsla av lugn, trygghet och kontroll (Lanthén, Rask & Sunnqvist, 

2015). Det framkom i studien av Andreasson och Skärsäter (2012) att tvångsåtgärder 

kunde minimeras om personalen var vänliga och gav patienterna tydlig information 

kring konsekvenserna om de nekade till nödvändig vård. En patient påpekade 

betydelsen av att få informationen upprepad då det var svårt att minnas vad som 

sagts under tiden då hon mådde dåligt (McGuinnes, Dowling & Trimble, 2013). 

Många av patienterna upplevde att informationen under tvångsvården var 

knapphändig (Katsakou et al., 2012; McGuinnes, Dowling & Trimble, 2013; Olofsson 

& Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). Vissa hade inte ens förstått att de var intagna 

under tvång (McGuinnes, Dowling & Trimble, 2013; Olofsson & Norberg, 2001) och 

andra förstod inte varför, vilket ledde till en ökad oro och minskad delaktighet 

(Lorem, Hem & Molewijk, 2015; Olofsson & Norberg, 2001). Information om 

patientens rättigheter (Katsakou et al., 2012; Olofsson & Norberg, 2001), samt 

information om vårdprocessen saknades (Katsakou et al., 2012; Sibitz et al., 2011). 

Personalen måste enligt lag förhålla sig till patientens rättigheter. En patient 

berättade att hon åtskilliga gånger frågat efter sin journal, men att hon fick vänta i sju 

månader innan hon slutligen fick den (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). 

 

3.2 Att respekteras som människa 

I denna huvudkategori har vi belyst patienternas uppfattning om huruvida de fick 

vara delaktiga i sin egen vård eller inte. Underkategorierna är Delaktighet, 

Personliga rättigheter, Svårighet att delta i planering av vård och Förlust av 

autonomi och kontroll. 

 

3.2.1 Värdet av att få vara delaktig 

Patienterna i studierna belyste att delaktigheten i sin egen vård var av stor vikt även 

fast de vårdades under tvång (Andreasson & Skärsäter, 2012; Lorem, Hem & 

Molewijk, 2015). Tvång uppfattades i efterhand av patienterna som något som 

skyddade deras autonomi och som gjordes för deras eget bästa. En patient upplevde 

en lättnad när hon blev tvångsomhändertagen efter att ha varit självmordsbenägen 

och deprimerad en längre tid. Hon önskade att någon hade ingripit tidigare, men 

tyckte det var skönt när vårdpersonalen tog över ansvaret för henne. Idag mår hon 

bra och lever ett värdigt liv med familj och jobb. Hon upplevde att tvångsvården gav 
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henne en vändning i livet (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). Andreasson och 

Skärsäters (2012) studie visade på att patienterna tyckte att personalen borde 

uppmuntra dem till delaktighet och inte bestämma om det som var oväsentligt, utan 

koncentrera sig på patienternas tillfrisknande (Andreasson & Skärsäter, 2012). Om 

patienterna gjorde som personalen ville, blev vistelsen mer behaglig. Började 

patienterna ifrågasätta blev deras vistelse sämre och tillslut orkade de inte strida för 

sin sak utan blev passiva och följde reglerna utan ett egentligt godkännande (Lorem, 

Hem & Molewijk, 2015). Personalen behövde uppmuntra patienterna till att 

medverka i vården (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

 

3.2.2 Förlust av autonomi och kontroll 

I studierna beskrev patienterna en känsla av maktlöshet och att personalen hade 

kontrollen vilket fick dem att känna sig försvarslösa (Katsakou et al., 2012; Lanthén, 

Rask & Sunnqvist, 2015; Olofsson & Norberg, 2001). Patienterna ansåg att de inte 

fick möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv, utan att det var andra som bestämde åt 

dem. Att inte få vara delaktig i besluten kring sin vård, att bli kontrollerad av 

personalen och att bli utsatt för tvångsåtgärder gav en känsla av kontrollförlust 

(Katsakou et al., 2012) och detta påverkade självkänslan negativt (Sibitz et al., 2011). 

Det var ett problem att patienterna inte förstod nyttan med tvånget och blev därav 

förolämpade när det bestämdes över huvudet på dem (Olofsson & Norberg, 2001). 

För patienterna kunde det bli traumatiskt att inte ha kontroll över sin situation, detta 

kunde väcka minnen från det förflutna, exempelvis missförhållanden under 

barndomen (Hughes, Hayward & Finlay, 2009). Det kunde även bli psykiskt 

påfrestande om patienterna inte fick samtala om sina upplevelser av tvånget 

(Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015). 

 

När tvånget utövades i annat syfte än att skydda, svarade patienterna med att göra 

motstånd (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). Efter att en tvångsåtgärd utövats fanns en 

rädsla hos patienterna att de skulle utsättas för tvång igen (Sibitz et al., 2011). En 

patient berättade att deras dagliga sysselsättningar valdes av andra, de hade själva 

ingen talan (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). En patient uttryckte att det var ett tvång 

oavsett om patienten valde att gå med på tvånget eller inte (Olofsson & Norberg, 

2001). En annan patient berättade att hon fick val men att valen var begränsade till 
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två olika tvångsåtgärder som hon egentligen inte ville genomföra (Lorem, Hem & 

Molewijk, 2015).  

 

Att inte bli respekterad och lyssnad på i kontakten med vårdpersonalen bidrog till en 

inskränkning av autonomin (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). För att stärka 

autonomin och få tillbaka sin självständighet behövde patienterna kunna lämna 

avdelningen tillsammans med en personal när helst de ville (Andreasson & Skärsäter, 

2012). Att inte själv få vara med och bestämma om saker som rör sin egen vård kunde 

påverka den upplevda förmågan att hantera olika slags situationer negativt (Hughes, 

Hayward & Finlay, 2009). Det kunde vara svårt för vissa patienter på grund av deras 

sjukdomstillstånd att vara med och ta avgörande beslut i förberedelserna av den 

fortsatta vården (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

 

3.2.3 Att samtala med personalen för bearbetning 

Vårt resultat speglar att patienterna i en studie av Andreasson och Skärsäter (2012), 

delgav att de uppskattade vardagliga konversationer med personalen för att 

distrahera tankarna från sin situation som tvångsintagna. Samtalen fick patienterna 

att må bättre och skingrade deras psykotiska tankar (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

Patienterna önskade att personalen kunde ta sig tid att samtala mer med dem, för att 

kunna ventilera sina erfarenheter av tvångsåtgärderna (Andreasson & Skärsäter, 

2012; Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015; Sibitz et al., 2011). Tvångsvård och 

tvångsåtgärder kunde ses som nödvändiga av patienterna men det var av stor vikt att 

samtala om dessa i efterhand för att lättare förstå varför tvånget utfördes 

(Andreasson & Skärsäter, 2012). Personalen upplevdes emellertid som svåra att få 

kontakt med (Sibitz et al., 2011). Medicinering användes många gånger istället för att 

personalen tog sig tid att lyssna och tala med patienterna (Olofsson & Norberg, 

2001). För att kunna förebygga ett återinsjuknande efter tillfrisknandet efterlyste 

patienterna tillfällen att spegla sin tid som tvångsvårdade (Andreasson & Skärsäter, 

2012). I en av studierna kritiserade en patient hur rutinerna vid intagning utfördes. 

Denne berättade att när patienterna kom till avdelningen var medicin det första som 

gavs. Istället menade han att personalen borde ha samtalat med patienterna om 

deras mående, ta en promenad och visa upp avdelningen, för ett mer välkomnat 

mottagande (McGuinnes, Dowling & Trimble, 2013).  
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4. Diskussion  

Syftet för litteratursstudien var att belysa hur personalens bemötande påverkade 

patienternas upplevelser av att vårdas under tvång inom psykiatrisk öppen- och 

sluten vård. Resultatet sammanställdes med två huvudkategorier: “Möjligheten att få 

en relation till personalen” och “Att respekteras som människa”, som 

resultatdiskussionen baserades på. 

 

4.1 Resultatdiskussion   

4.1.1 Möjligheten att få en relation till personalen 

Resultatet i vår litteraturstudie beskriver vad patienterna tyckte om personalens 

förhållningssätt och hur detta påverkade upplevelsen av tvångsvården. Det var viktigt 

för patienterna att skapa en relation med personalen, via exempelvis samtal eller 

fysisk kontakt som att hålla en hand. Liknande erfarenheter återfinns i Olofsson och 

Jacobssons (2001) studie, där patienterna lyfte fram att personalen inte skulle vara 

rädda att närma sig patienterna. Vårt resultat visade att en god relation mellan 

patienter och personal, hade stor betydelse för trivseln och dämpade 

traumatiseringen som tvångsvården kunde leda till. Patienterna önskade att 

personalen skulle vara fysiskt och mentalt närvarande samt respektfulla och 

kompetenta. I en studie av Wyder et al. (2015) bekräftades att relationen var av 

betydelse för helhetsupplevelsen av att vårdas under tvång. 

 

Det framgick i studierna i vårt resultat att många av patienterna ville bli sedda som 

människor och inte som diagnoser. Detta bekräftas även i en studie av Johansson, 

Skärsäter & Danielson (2009). Ett begrepp i Barkers tidvattenmodell (Wiklund och 

Lindwall, 2014, 42) är “att se personen bakom symtomen”, vilket innebär att 

sjuksköterskan borde anstränga sig för att se patienten som en människa och inte 

som en sjukdom. Vi tänkte att en bidragande orsak till att patienterna upplevde att 

personalen bemötte dem som en diagnos, kunde ha grundat sig i att personalen inte 

hade tillräckliga kunskaper i hur en patient bör bemötas. Bowers (2014) indikerar att 

utbildad personal ger en bättre omvårdnad. Wallsten et al. (2014, 87) lyfter att det är 

av stor vikt att personalen besitter den kunskap som krävs för att förstå patienten. En 

slutsats av detta föreslås således vara att en god relation mellan personal och patient, 

kan vara av stor vikt för att skapa en bra upplevelse av vården i sin helhet samt 

minska den psykiska påfrestningen som tvångsvården kan leda till. 
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En del av patienterna i föreliggande studie, upplevde personalen som stressade, vilket 

resulterade i en känsla av övergivenhet. I en studie av El-Badri och Mellsop (2008) 

undersöktes patienternas och personalens syn på isolering och där framkom det att 

en del av personalen kände sig pressade eller hotade när de skulle isolera en patient, 

på grund av att isoleringen ofta förorsakade hotfulla reaktioner hos patienterna. Vår 

slutsats av detta var att patienternas hotfulla reaktioner skulle kunna vara en 

bidragande orsak till varför personalen upplevdes som stressade. Från studier i vårt 

resultat upplevde ett flertal patienter att personalen inte hade tid med dem. En 

tolkning av detta kan vara att personalen skyllde på tidsbristen, men att det 

egentligen kan ha handlat om att de var rädda för patienterna. 

 

Många patienter i vår litteraturstudies resultat upplevde att personalen utförde ett 

maktmissbruk vilket medförde att de kände sig utnyttjade. Flera patienter upplevde 

att personalen mobbade dem och en patient trodde att personalen skulle våldta 

henne då hon blev tvångsmedicinerad. Återhämtning har en central roll i Barkers 

tidvattenmodell (Wiklund & Lindwall, 2014, 40-41), där personalen ska stå bakom 

patienten och stötta denne under svåra stunder för att patienten ska återfå sin hälsa. 

Det är viktigt att som sjuksköterska eftersträva en respektfull och säker vård. Vår 

slutsats av personalens beteende var att vårdtiden kan ha förlängts för patienterna på 

grund av personalens undermåliga uppföranden.  

 

En del av patienterna upplevde att personalen inte hade något intresse för deras 

behov, utan följde enbart reglerna och utförde sitt jobb utan att ha i åtanke vad 

patienterna egentligen behövde för att må bättre. Sjuksköterskorna i en studie av 

Moran et al. (2009) beskrev att de stängde av sina känslor under tvångsåtgärder för 

att ta sig igenom situationen som de upplevde som ångestfyllda då det fick växla 

mellan att vara vårdgivare och “fångvaktare”. En möjlig slutsats är att detta skulle 

kunna vara en anledning till att patienterna upplevde personalen som “regelryttare” 

snarare än som vårdare. En av författarna i vårt resultat har i en tidigare studie 

beskrivit att sjuksköterskorna upplevde tvånget som jobbigt. De ville hellre ha 

alternativa lösningar men då tvångsåtgärderna fanns som en ordination av läkaren, 

upplevde sjuksköterskorna att deras åsikt förbisågs. Sjuksköterskorna ville ha en mer 

human vård (Olofsson et al., 1998). Vi drog slutsatsen att tidsbrist är ett problem i 

vården och att tvångsåtgärder används som en snabb lösning och därför utförs mer 
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ofta än alternativa lösningar som att exempelvis sätta sig ner och prata med 

patienten. Vi antog att tidsbristen kunde ha lett till en frustation hos personalen som 

gick ut över patienterna i form av en ovänlig och stressad personal. 

 

I föreliggande studie betonade många av patienterna vikten av tydlig och kontinuerlig 

information. Att tid fanns för att informera patienterna om olika insatser var av stor 

betydelse för deras välmående. Om de inte förstod varför tvånget användes, kunde 

tillståndet förvärras för dem. Enligt en studie av Ejneborn Looi, Engström och 

Sävenstedt (2015) beskrev patienterna att bristen på förståelse från personalen ledde 

till ett självdestruktivt beteende hos patienterna som vidare ledde till tvångsåtgärder. 

Vi tänkte att information innan en tvångsåtgärd kunde vara problematisk om 

patienten exempelvis gjorde illa sig själv. Däremot hade tvångsåtgärden kanske 

kunnat förhindras om personalen visat förståelse för patienterna i ett tidigare skede. I 

studien av Bonner et al. (2002) ansåg många av personalen att samtal efter en fysisk 

tvångsåtgärd var betydelsefullt för att förhindra en traumatisering. I en studie av 

Barker (2001) beskrivs inriktningen på tidvattenmodellen, vilket är att ge en god 

omvårdnad som vidare kan rädda patienten från en kris. Barkers tidvattenmodell 

(Wiklund & Lindwall, 2014, 49) beskriver att en okomplicerad vård med positiva 

utlåtanden om patientens framsteg bör vara något som sjuksköterskan ska sträva 

efter att tillföra. Vår reflektion av detta var att, om personalen berömmer patienterna 

för saker de gör, kan patienternas tillstånd förbättrats.  

 

4.1.2 Att respekteras som människa 

Något som många patienter lyfte i de empiriska studierna, som ingick i vårt resultat, 

var att upplevelsen av tvångsvård grundade sig i om patienten kände att denne fick 

möjlighet att delta och bestämma om den vård som gavs. Kommunikationen mellan 

patienterna och personalen var även den en viktig komponent i den slutgiltiga 

upplevelsen av tvångsvården, detta lyftes av många patienter i den utförda 

litteraturstudien. I vårt resultat kunde det konstateras att det var betydelsefullt för 

många av patienterna, trots tvångsvården, att få vara med och bestämma i 

planeringen av sin vård och att personalen bjöd in patienterna till att vara delaktiga, 

vilket även stödjs i en studie av Johansson och Lundman (2002). Fick patienterna 

inte chansen att medverka i beslut som rörde dem kunde känslor som maktlöshet och 

kontrollförlust utvecklas. I linje med detta berättade sjuksköterskorna i en studie av 
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Gustafsson, Wigerblad och Lindwall (2014) att personalen tog beslut över huvudet på 

patienterna utan att komma med någon förklaring till besluten. Detta kunde gälla 

mediciner som patienterna inte ville ta men likväl ville veta varför de tvingades att ta 

dem. Ofta svarade personalen med att det inte fanns någonting att diskutera. Vikten 

av delaktighet kan även relateras till Barkers tidvattenmodell som beskrivs av 

Wiklund och Lindwall (2014, 49), där tre av sex filosofiska antaganden belyser värdet 

av att sjuksköterskan bör vara ödmjuk och engagera sig kring det som rör patienten, 

samt att få denne att medverka i sin vård. Vår slutsats av detta var att ett främjande 

av patientdelaktigheten skulle kunna leda till att patienternas förmåga att bygga upp 

sin egen hälsa förstärks samt till ett snabbare tillfrisknande. 

 

Mer tid för dialog med personalen om sjukdomen samt om vardagliga saker 

efterfrågades av patienterna i vår litteraturstudies resultat, liknande erfarenheter 

beskrivs i en studie av Haglund, von Knorring och von Essen (2003). Samtal om 

varför de tvångsomhändertagits men även efter en tvångsåtgärd i form av debriefing, 

var av vikt för att få en förståelse över tvångets betydelse. Detta skiljde sig från hur 

några av sjuksköterskorna i en studie av Bonner et al. (2002) såg på debriefing. De 

ansåg inte att bearbetningssamtalen hjälpte patienterna. En av sjuksköterskorna 

menade att patienterna skulle “gå vidare” och att debriefing var onödigt. I en studie 

av Gustafsson, Wigerblad och Lindwall (2014), påtalar sjuksköterskorna att 

personalen inte tog sig tid att prata med patienterna på grund av att de var 

överarbetade och trötta vilket fick konsekvensen att patienterna kände sig 

ångestfyllda. Larue et al. (2010) beskriver i sin studie att mer än hälften av 

sjuksköterskorna upplevde att de var överarbetade. En slutsats vi drog var att om 

personalen hade avsatt mer tid för samtal med patienterna hade det kunnat generera 

en minskning av patienternas negativa upplevelser. Det i sin tur kunde ha gjort 

patienterna tryggare och mer stabila samt bidragit till ett minskat behov av att utföra 

olika tvångsåtgärder, vilket upplevdes som påfrestande av både patienter och 

personal. 

 

I studierna som ingick i föreliggande studie framgick det inte om personalen hjälpte 

patienterna att se tvångsvården som ett steg i rätt riktning. Enligt begreppet “att göra 

det som måstes göras”, som finns med i Barkers tidvattenmodell, bör sjuksköterskan 

hjälpa patienter att se kriser som tillfällen för positiv förändring (Wiklund & 
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Lindwall, 2014, 42). Vår slutsats var att om personalen hade hjälpt patienterna att se 

möjligheterna i det svåra, hade patienterna lättare kunnat se situationen som en 

vändpunkt. I studierna vi valde att ha med i vårt resultat, framgick det inte heller hur 

personalen involverade de anhöriga i patienternas vård. Resultatet i en studie av de 

Jong, Schout och Abma (2014) visade att familjerådslag tillsammans med personal 

kunde förebygga tvångsåtgärder. Av detta drog vi slutsatsen att familjen är en viktig 

del i patienternas rehabilitering och personalen bör uppmuntra patienten att 

involvera sin familj. 

 

4.1.3 Aspekter att beakta 

I en av studierna som var med i vårt resultat visades att fyra av sex deltagare var från 

en tätort och de andra två var från landet. Statistik från en rapport av Tiikkaja och 

Holm (2014, 4) har visat på att tvångsvård är vanligare i större samhällen. Detta 

stärks av en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2010, 47), där det står att 

personer i tätorter lider av psykisk ohälsa, som exempelvis stress och oro, i större 

utsträckning än personer i glesbygden. Vår reflektion över att personer som lever i ett 

tätbebyggt område mer frekvent tvångsomhändertas är, att de på grund av 

storstadslivet utsätts för en högre press i form av förhöjda krav och högre 

konkurrens. Vi fann inte i någon av studierna som inkluderats i resultatet, statistik på 

klass eller etnicitet. Det var inte alltid utskrivet vilken ålder varje deltagare hade utan 

endast ett ålderspann från yngst till äldst. I en rapport av Schmidt och Kanmert 

(2011, 10) redovisades att en ökad andel yngre kvinnor mår psykiskt sämre och att de, 

oftare än tidigare vårdas enligt LPT. Depressioner och självmordstankar är vanligt 

bland patienter som vårdas enligt LPT (Jensen et al., 2009, 14-15). 

 

4.1.4 Betydelse för omvårdnad  

Vår studie ger en ökad förståelse för patienters upplevelser av att vårdas under tvång. 

Den belyser styrkor och svagheter i omvårdnaden. Vi anser att en djupare insikt i hur 

det är att vårdas under tvång kan ge sjuksköterskan vidgade vyer och fler verktyg som 

leder till en mer individualiserad omvårdnad samt en god och säker vård. Allgulander 

(2014, 14) lyfter att personer med psykiska symtom är i behov av ett bemötande som 

präglas av förståelse och omtanke. För att vården ska lyckas är denna medmänskliga 

faktor av stor betydelse. 
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4.2 Metoddiskussion  

Vår litteraturstudie är baserad på kvalitativa empiriska intervjustudier då syftet var 

att undersöka hur personalens bemötande påverkade patienternas upplevelser av 

psykiatrisk tvångsvård. Vi ville göra denna litteraturstudie för att samla befintlig 

forskning på ett ställe. Genom att kartlägga det empiriska läget menar Friberg (2012, 

100) att en bild skapas av vad det finns respektive inte finns forskning om. Nackdelen 

med en litteraturstudie är att vi själva inte var med under intervjuerna och vet därför 

inte vad som faktiskt sades. Valet att exkluderade personer under 18 år, kan ha varit 

till vår nackdel då vi inte fick ta del av deras upplevelser. Databaserna som användes 

vid artikelsökningen var CINAHL, PsycINFO och PubMed, för att dessa behandlar 

områden som berörde vårt ämne. Då det finns många databaser beskriver Karlsson 

(2012, 96-97) att prioriteringen av rätt databas är av stor betydelse för att få fram den 

forskning som eftersöks. 

 

Vi började med att göra en översiktssökning för att ta reda på vad det fanns för 

forskning kring vårt valda ämne, vilket gav oss grunden till de sökord som sedan 

användes i den egentliga sökningen. Detta är enligt Wallengren och Henricson (2012, 

489-490) ett sätt att styrka trovärdigheten av innehållet. Vid kvalitetsgranskningen 

av artiklarna valde vi först att utgå från SBU:s granskningsmall, men då denna 

upplevdes som svår att förstå, valdes istället Olsson och Sörensens (2011, 285) 

bedömningsmall. I denna mall saknades dock förklaringar till de olika stegen som vi 

skulle bedöma artiklarna efter och detta kan ha gjort att utgången av vår granskning 

blivit aningen missvisande. Då ingen av oss har engelska som modersmål kan 

missförstånd ha skett när tolkningen av artiklarna gjordes. En andrahandstolkning 

och brist i språkförståelsen är en nackdel i en litteraturstudie, då innebörden i texten 

som vi tolkar kan framställas felaktigt. Vi har ansträngt oss för att inte misstolka 

innehållet genom att läsa artiklarna flera gånger var för sig, för att sedan diskutera 

innebörden och finna en gemensam slutsats. 

 

Trovärdigheten i de studier vi inkluderade i resultatet har förstärkts genom så kallade 

“memberchecks”, det i sin tur har stärkt trovärdigheten i vårt resultat. Med 

memberchecks menas att patienterna som deltog i studierna fick läsa igenom och 

godkänna resultatet innan publicering (Petersson & Lindskov, 2012, 298). Vi ansåg 

att samtliga artiklars metoder var adekvata för deras syften, vilket även det ökade 
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trovärdigheten (Petersson & Lindskov, 2012, 299). I vissa av våra artiklar 

undersöktes ett mindre antal patienters upplevelser, vilket enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, 96) uppskattas ge en lägre reliabilitet. Reliabiliteten i vår 

litteraturstudie ökades däremot genom att tillvägagångssätten i metoden redovisades 

noggrant (Henricson, 2012, 474). 

 

Vi anser att resultatet var relevant och svarar på vårt syfte då de utvalda artiklarna 

bidragit till en tydligare bild av hur patienterna upplevde att personalens bemötande 

påverkade deras erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård. 

 

4.3 Forskningsetisk diskussion 

Alla studierna som inkluderades i resultatet hade genomgått en etisk granskning och 

blivit godkända. Vi hade önskat att vissa av artikelförfattarna mer grundligt klargjort 

sina etiska ställningstaganden, som exempelvis att intervjuerna skulle avbrytas om 

patienten for illa av att delta. Hur texten förstås och vad den faktiskt säger bör enligt 

Forsberg och Wengström (2013, 148) vara förenliga med varandra för att uppnå 

empirisk förankring. Vi hade ingen tidigare erfarenhet av tvångsvård, men båda hade 

en bild av att vården under tvång upplevdes som negativ av patienterna. Med hjälp av 

denna insikt gjordes försök att tolka artiklarna i resultatet med ett neutralt synsätt. 

På grund av vår förförståelse, som var att tvångsvården generellt upplevs negativt, 

kan det ha påverkat oss att lättare se det negativa patienterna uttryckte i texten. 

Förförståelsen hos personer som utför studier kan enligt Priebe och Landström 

(2012, 45-46) påverka resultatet på grund av tidigare erfarenheter, men genom att 

diskutera och medvetandegöra våra förförstålser hoppas vi att det inte har påverkat 

resultatet nämnvärt. Då samtliga artiklar var på engelska, och ingen av oss har 

engelska som förstaspråk, kan misstolkningar av innehållet skett, detta jämfört med 

Kjellström (2012, 86). 

 

Trots att informationen om studierna, som ingick i vårt resultat, nått patienterna och 

att de frivilligt medverkat, var många av dem i en pressad situation där de ombads att 

berätta om svåra upplevelser. Patienter som tvångsvårdas är en utsatt grupp, med 

nedsatt autonomi och kan exempelvis inte lämna avdelningen när de vill. Detta kan 

ha påverkat svaren som patienterna gav i intervjuerna, till att bli mer restriktiva, på 

grund av en eventuell rädsla för negativa konsekvenser som exempelvis straff. Enligt 
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Kjellström (2012, 76) ska det finnas en mening med studien som utförs och studien 

ska inte vara av vardaglig karaktär. Nyttan med studierna som inkluderades i 

resultatet var att synliggöra för- och nackdelar i personalens bemötande gentemot 

patienterna. Vi anser att vår litteraturstudie bidrar till en ökad kunskap om hur 

patienter inom den psykiatriska tvångsvården upplever bemötandet från personalen 

och att den vidare kan bidra till förbättringar inom tvångsvården. 

 

4.4 Konklusion  

Tvångsvården kunde upplevas som negativ, positiv eller ambivalent. De negativa 

upplevelserna kom ofta utav att personalen missbrukade sin position som 

överordnad eller av olika anledningar undvek att kommunicera med patienten. De 

positiva upplevelserna kom utav att patienterna kände sig säkra i vårdens händer 

trots att det inte var ett frivilligt val. Ett förhållningssätt som genomsyras av ett ärligt 

och äkta engagemang förgyllde patienternas helhetsupplevelse av tvångsvården. En 

undran hos oss var ifall patienterna blivit informerade om rätten till en 

kontaktperson då denne skulle kunna ha bidragit med en läkande effekt i form av 

samtal och sällskap som många av patienterna i artiklarna efterfrågade. 

 

Den omvårdnadsteori som vi valde att använda i detta arbete, beskriver 

sjuksköterskans roll, ansvar och vad hon behöver göra i mötet med patienten. På 

liknande sätt har de artiklar vi analyserat, diskuterat personalen i allmänhet. Det är 

viktigt att lyfta frågor om bemötande inom vår yrkesprofession som sjuksköterskor. 

Tidvattenmodellen behandlar områden som även återfinns i ICN:s etiska koder för 

sjuksköterskor, exempelvis vikten av att som patient få vara delaktig i sin egen vård. 

Mer forskning behövs kring hur personalens bemötande påverkar patienternas 

upplevelser av att vårdas under tvång, detta för att samla ihop patienternas egna 

reflektioner och tips kring hur tvångvården bättre skulle kunna tillämpas. Det är ett 

känt faktum att samhället gör skillnad på män och kvinnor och det hade varit 

intressant med mer forskning kring om patienter av olika kön behandlas olika av 

personalen under tiden som tvångsvårdade. Detta kan leda till upptäckter av 

eventuella skillnader och vidare möjliggöra för en mer jämlik vård. För att kunna 

förändra och utveckla omvårdnaden i en positiv riktning behöver patienters 

upplevelser av att vårdas under tvång lyftas. 
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läkarna upplevde att det 
var svårt att “klicka” med 

patienterna medan 
patienterna berättade att 

de ville ha mer kontakt 
med sjuksköterskor och 
läkare.  
Alla tre parter uttryckte 

att relationer och mänsklig 
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