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Abstract  

Bakgrund: Tvångsvård vid psykisk sjukdom ses som en kontroversiell fråga som kan vara 

förödmjukande för patientens autonomi och mänskliga rättigheter. Tvång får endast tillämpas 

om tre specifika kriterier är uppfyllda. Sjuksköterskans roll vid tvångsvård är att tillgodose 

omvårdnadsbehov.  

Syfte: Syftet var att beskriva patientens erfarenhet av att tvångsvårdas inom psykiatrin. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes via databaser och manuell 

sökning. Studien baserades på 12 vetenskapliga artiklar. Patienters erfarenhet av att vårdas 

under tvång resulterade i fyra huvudkategorier. 

Resultat: Tvångsvård beskrevs främst som en negativ erfarenhet och bidrog till känslor som; 

ilska, maktlöshet och övergivenhet. Kränkning av integritet och autonomi, samt bristande 

information och ignorans var anledningar till att patienter inte trivdes inom psykiatrin. Det 

förekom positiva erfarenheter av tvångsvård, det kunde upplevas som en nödbroms och en 

plats att få ro.  

Slutsats: Studien visar att tvångsvård påverkar patienters autonomi och värdighet. 

Information, ett gott bemötande och delaktighet i personlig vård önskas för att omvårdnaden 

ska erfaras god. Stödet från sjuksköterskor är viktig för att patienter ska kunna uppleva 

sjukhusvistelsen som nödvändig och trygg.  

 

Nyckelord; autonomi, erfarenhet, omvårdnad, tvångsvård. 
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1. Inledning 

I Sverige regleras den psykiatriska vården av Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), som 

tillämpats sedan 1 januari 1992. Utövandet av tvångsvård skiljer sig globalt, dock har de flesta 

västerländska länderna en lagstiftning för vård av människor med psykisk sjukdom 

(Arlebrink, 2016). I Sverige uppskattas 10–30 % av invånarna ha svåra psykiska störningar 

som orsakar lidande för personen, försämrar den sociala förmågan och kräver hjälpåtgärder. 

Vården ska i den mån det är möjligt vara frivillig, dock uppstår situationer där tvångsvård 

bedöms som nödvändig (Ottosson, 2015). Definitionen av tvång är enligt Svenska Akademins 

Ordbok ”utnyttjande av fysisk styrka eller maktställning för att förmå (ngn) till visst önskvärt 

handlande” (Svenska Akademien, 2009).  

2. Bakgrund 

2.1 Tvångsvård 

Tvångsvård beslutas av legitimerad läkare som utför en bedömning av patienters tillstånd. Om 

tvångsvård bedöms som nödvändig skrivs ett vårdintyg som inom 24 timmar omprövas av en 

specialistläkare. Om tvångsvård beslutas kan patienter vårdas upp till fyra veckor under tvång 

(Arlebrink, 2016). I en studie av McGuinness, Dowling och Trimble (2012) beskrevs 

ofrivillig behandling som kontroversiellt i och med intrång på patienters autonomi och 

mänskliga rättigheter. I litteratur av Ottosson (2015) beskrivs det att kränkning av integritet 

kan minskas genom att personal visar empati och förklarar varför tvång är nödvändigt.  

2.1.1 Tvångsåtgärder 

Mekanisk fasthållning, isolering och tvångsmedicinering beskrivs som åtgärder inom 

psykiatrin. En läkare ordinerar en tvångsåtgärd, syftet ska alltid vara att minimera skador och 

läkaren är skyldig att dokumentera åtgärden (Arlebrink, 2016; Ottosson, 2015; Vedana et al., 

2018). Tvångsvård beskrevs av vårdpersonal som nödvändig för att minimera eller förhindra 

skador vid våldsamma situationer (Hooff & Goossensen, 2014). I första hand ska personal 

försöka övertala patienter att ta emot behandling, tvångsåtgärder ska ses som en sista utväg 

(Ottosson, 2015).  

Mekanisk fasthållning beskrevs som en åtgärd för att begränsa patienters fysiska rörelser 

inom psykiatrisk vård. Genom fastspänning med remmar, bälten eller annan utrustning 

begränsas patientens rörelsefrihet (Stewart, Van der Merwe, Bowers, Simpson & Jones, 

2010). Mekanisk fasthållning kunde vara obehagligt, stressande, och riskabelt för både 
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personal och patient (Vedana et al., 2018). Vårdpersonal ska enligt Ottosson (2015) vara 

närvarande under tiden en patient är rörelsebegränsad, åtgärden får som längst vara i fyra 

timmar innan den måste omprövas av läkare. 

Ytterligare en tvångsåtgärd beskrivs som isolering med syfte att skydda patienter från att 

skada sig själv eller dess omgivning (Georgieva, Mulder & Wierdsma, 2012). Vid isolering 

placeras patienter i ett rum utan stimulerande moment (Stewart et al., 2010), något som 

begränsade patienters frihet (Georgieva, Mulder & Wierdsma, 2012). Orsaker till isolering 

kunde vara våld och aggressioner mot omgivningen eller själskadebeteende (Haw, Stubbs, 

Bickle & Stewart, 2011). 

I en studie var tvångsmedicinering som den vanligaste tvångsåtgärden (56%), följt av 

mekanisk fasthållning (36%) och isolering (8%). Syftet med tvångsmedicinering var att 

snabbt lugna patienter och används för att patienter inte ska skada sig själv eller omgivningen. 

I Sverige och Bulgarien förekom tvångsmedicinering mer frekvent än genomsnittet, medan 

mekanisk fasthållning var vanligare i Tyskland och Grekland än genomsnittet (Raboch et al., 

2010). 

2.2 Lagstiftning 

I lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 2 a § fastställs att tvångsåtgärder endast får användas 

om det finns ett rimligt syfte med ingripandet. Tvång ska i den mån det är möjligt vara 

skonsam för patienten (SFS 1991:1128). Lagen innebär att tvång endast får användas om 

följande tre krav är uppfyllda; patienten är drabbad av en akut psykiatrisk störning, patienten 

är i behov av psykiatriskvård dygnet runt samt att patienten nekar till vård eller saknar 

kunskapen om att ta eget beslut (Arlebrink, 2016). 

I Sverige vårdas dagligen cirka 3000 personer med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) eller med lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) (Socialstyrelsen, 2018). Fler män än 

kvinnor vårdas under LPT och LRV i Sverige (Kristiansen & Strand, 2014; Socialstyrelsen, 

2013). Enligt Socialstyrelsen ska vård under LPT vara allsidig, organiserad och 

kunskapsbaserad (Socialstyrelsen, 2018). Patienter som vårdats under LPT har enligt 

Arlebrink (2016) bland annat rättigheter att bli bemötta med respekt, få tillgång till sin 

journal, kunna överklaga beslut om LPT, få rättshjälp eller juristombud samt bli tilldelad en 

stödperson. 
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2.3 Psykiatrisk omvårdnad 

Sjuksköterskan bedriver omvårdnadsarbete och ansvarar för att ge vård med god och hög 

kvalité. Det är viktigt att sjuksköterskan har god kunskap som leder till kännedom om när 

olika åtgärder vid tvång kan tillämpas (Schröder, 2014). Centrala roller för kvalitén i 

psykiatrisk omvårdnad kan vara baserad på attityder till patienten och patientens psykiska 

lidande. Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnadsarbetet och möter patienter i direkta 

omvårdnadsåtgärder (Lilja & Hellzén, 2014). Att ha kännedom om patienters erfarenhet var 

avgörande för att vården skulle vara personcentrerad (Looi, Engström & Sävenstedt, 2015). 

Omhändertagandet av tvång kan bli ett etiskt dilemma för ansvarig personal (Horvath, 

Steinert & Jaeger, 2018). En sjuksköterska beskrev tvångsmedicinering som den värsta 

tvångsåtgärden eftersom många patienter trodde det var gift i sprutorna (Larsen & Terkelsen, 

2014).  

2.4 Teoretisk referensram  

Autonomi förknippas med oberoende, självständighet och frihet. Det innebär 

självbestämmande och inom hälso-och sjukvård ska vård som strider mot en persons 

autonomi endast utföras i undantagsfall (Sandman & Kjellström, 2013). Omhändertagen av 

tvång beskrivs som att förlora rätten till autonomi. Att vårdas under tvång kan innebära 

begränsad autonomi, vilket kan leda till kränkning av individens integritet (Arlebrink, 2016). 

Upplevelsen av trygghet och autonomi beskrivs som källor till livskraft (Fagerström, 2017). I 

litteratur beskrivs att patienter som vårdas under tvång ska ha självbestämmande i den mån 

det går, samt minska kränkning av integritet. Personal ska visa patienter empati vid 

tvångsåtgärder, förklara varför tvånget är nödvändigt och att tvångsåtgärden kommer 

avvecklas när det inte längre föreligger ett behov (Ottosson, 2015). Det beskrivs viktigt inom 

psykiatrin att kunna balansera individens rättigheter och samtidigt skydda individen från att 

skada sig själv eller omgivningen (Arlebrink, 2016). Precis som autonomi var värdighet ett 

begrepp som kunde förknippas med hälsa (Arlebrink, 2016; Edlund & Lindwall, 2017). 

Värdighet beskrivs att vara hederlig, känna sig stolt, vara oberoende och viktig av andra, samt 

ha kontroll över en situation. Inom vårdvetenskap innebär värdighet att alla människor har en 

naturlig ovillkorlig värdighet som ständigt finns där och inte kan kränkas (Edlund & 

Lindwall, 2017). 

2.5 Problemformulering 

I Sverige vårdas cirka 3000 personer under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen 

om rättspsykiatrisk vård (LRV). Tvång inom psykiatrin kan vara som ett problematiskt 
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område eftersom patientens autonomi åsidosätts. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha 

kunskap om patienters erfarenhet av tvångsvård för att på bästa sätt bevara patienters 

värdighet och autonomi.  

3. Syftet 

Syftet var att beskriva patientens erfarenhet av att tvångsvårdas inom psykiatrin. 

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie med beskrivande design som genomfördes med systematisk sökning och är 

baserad på vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). 

4.2 Sökstrategier 

De meningsbärande orden i syftet identifierades som; erfarenhet, tvångsvård och psykiatri. 

Databaser som användes var Cinahl Plus with fulltext (Cinahl), MEDLINE och PsycINFO, de 

valdes utifrån dess inriktning inom omvårdnad, medicin, psykologi och beteendevetenskap. 

Svenska MeSH har använts till de meningsbärande orden; tvång, patient, psykiatri och 

omvårdnad.  

Sökorden som användes i databasen Cinahl var; Psychiatric, Involuntary, Patients experience, 

Involuntary Commitment, Coercive measures, Psychiatric nursing, Coercion, Patient attitudes 

och Psychiatric patients. I databasen MEDLINE användes; Coercion, Involuntary Treatment 

(Psychiatric), Perception, Attitude, Experience och Patient. Sökorden i databasen PsycINFO 

var; Patient experience, Psychiatry, Coercion, Involuntary treatment, Nurse, Forensic 

psychiatry och Patient. I de olika databaserna söktes indexord eller fritextord med Booleska 

sökoperatorer AND och OR (se bilaga 1). Varje sökterm söktes enskilt innan de 

kombinerades med andra sökord samt Booleska sökoperatorer.  

I Cinahl och PsycINFO gjordes begränsningarna peer review och english langauge vid alla 

sökningar. I MEDLINE fanns inte möjlighet till peer review, men sökningarna begränsades 

till English language, 19+ years och 2009–2019. Begränsningen 10 år gjordes i 10 av 11 

sökningar, en sökning begränsades till 19 år (se bilaga 1). Vid sökningarna framkom 

dubbletter i samtliga databaser, det redovisas inte var dubbletterna förekom. En manuell 

sökning utfördes på Örebros medicinska bibliotek. Sökning gjordes i tidskriften Journal of 
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Forensic Nursing för att finna relevanta artiklar till litteraturstudien. Begränsningar i 

tidskriften var från år 2005–2019. 

4.3 Urval 

Inklusionskriterier var studier med både kvinnor och män från 18 års ålder som vårdats inom 

psykiatrisk vård där tvångsåtgärder tillämpats som behandling. Exklusionskriterier var studier 

som inkluderade psykologer och läkares perspektiv.  

Urvalsprocessen genomfördes i tre steg. Först lästes 412 titlar som framkom efter sökning i 

databaserna, vilket resulterade i 104 relevanta titlar. De 104 titlarna delades upp för enskild 

genomläsning av abstrakt. Efter genomläsningen fördes en gemensam diskussion om vilka 

artiklar som bedömdes relevanta att läsas i sin helhet. Efter diskussionen inkluderades 32 

artiklar som studerades och granskades, slutligen valdes 11 artiklar att användas i 

litteraturstudiens resultat (se bilaga 1). För att bredda urvalet genomfördes en manuell sökning 

på Örebros medicinska bibliotek i tidskriften Journal of Forensic Nursing. Här valdes fyra 

artiklar som lästes. Efter granskning valdes en studie från tidskriften till litteraturstudiens 

resultat. Totalt resulterade urvalet i 12 valda studier med kvalitativ metod (se bilaga 2).   

4.4 Värdering  

Studiernas kvalité har granskats utifrån en mall av Statens Beredning för medicinska och 

social Utvärdering (SBU, 2014). Genom att följa granskningsmallens frågor gjordes en 

helhetsbedömning av studiernas trovärdighet. Styrkor och svagheter som identifierades i 

artiklarna beskrivs i artikelmatrisen (se bilaga 2).  

4.5 Dataanalys   

Data har analyserats baserad på en integrerad analys enligt Kristensson (2014). De 12 

artiklarna som inkluderades i litteraturstudiens resultat översattes till svenska och lästes 

enskilt flera gånger. Först analyserades innehållet i artiklarna utifrån patienters erfarenheter 

och författarna diskuterade fynd ur respektive artikel. Likheter identifierades och sorterades, 

de skrevs ut på en tavla för att ge en övergripande bild av resultatet. I det andra steget 

identifierades fyra kategorier, utifrån likheterna, som sammanfattade de olika resultaten. Till 

sist sammanställdes resultaten under kategorierna, de fyra kategorier är; Att bli berövad sin 

frihet, Att kämpa emot, Att inte bli förstådd och Att ta en paus. 
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4.6 Etiska överväganden 

Forskningsetik reflekterar kring de moment som genomförs vid en studentuppsats eller ett 

forskningsprojekt. Inom omvårdnad styrs etiken av de fyra principerna; att göra gott, att 

respektera autonomi, att inte skada och att vara rättvis. Principerna hjälper till att reflektera 

över etiska problem som uppstår inom hälso-och sjukvård (Sandman & Kjellström, 2013). I 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460), 2 §, beskrivs 

högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå inte falla inom ramen för krav som ställs för 

godkännande av en etisk kommitté. Enligt Kristensson (2014) får inga egna tolkningar prägla 

författarnas uppfattningar och förförståelse ska sättas i parentes. 

I litteraturstudien har författarna varit noggranna med översättningar av artiklar från engelska 

till svenska för att minska risken för feltolkning av resultat. Samtliga artiklar som använts i 

studien är baserad på forskning som blivit godkända av de enskilda ländernas etiska 

kommitté. Föreliggande artiklar har hanterats korrekt med värdighet och ingen text är 

plagierad. Innan analysen diskuterades förförståelsen inom ämnet och vad som kunde 

påverkats av den. 

5. Resultat 

Resultatet baseras på fyra kategorier som framkom från analysen vilka var; att bli berövad sin 

frihet, att kämpa emot, att inte bli förstådd och att ta en paus (se resultatöversikt tabell 1). 

Tabell 1. En översikt över var artiklarna förekommer i de olika kategorierna. 

Kategorier: 
 

5.1 Att bli 

berövad sin 

frihet 

5.2 Att kämpa 

emot 

5.3 Att inte bli 

förstådd 

5.4 Att ta en 

paus 

Andreasson & Skärsäter (2012) X  X  

Katsakou et al., (2012) X X X X 

Kuosmanen et al., (2007) X    

Larsen & Terkelsen (2014) X X X X 

Looi et al., (2015) X X X  

Lorem et al., (2015) X  X X 

McGuinness et al., (2013) X  X  

Norvoll & Pedersen (2018) X X  X 

Selvin et al., (2016) X  X  

Sibitz et al., (2011)  X X X 

Tingleff et al., (2018)  X X X 

Wyder et al., (2015) X  X  
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5.1 Att bli berövad sin frihet 

I en studie beskrev 35 patienter av 51 att de blev berövade deras frihet under sjukhusvistelsen. 

Frihetsberövade situationer var restriktioner för begränsad kommunikation och inte få lämna 

avdelningen (Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki, 2007), vilket beskrevs 

som att allt var begränsat och känslan av att vara i ett fängelse (Katsakou et al., 2012; 

Kuosmanen et al., 2007). Patienter var oroliga, ledsna och hade upplevt flera situationer av 

frihetsberövanden som onödiga (Kuosmanen et al., 2007; McGuinness, Dowling & Trimble, 

2013). Många upplevde det provocerande med rigida regler och önskade mer flexibilitet och 

individanpassning (Larsen & Terkelsen, 2014; Looi et al., 2015), de ville vara mer involverad 

i sin egen vård (Selvin, Almqvist, Kjellin & Schröder, 2016). En känsla av maktlöshet, att bli 

ignorerad och åsidosatt beskrevs. Känslan uppstod främst i situationer när patienter var 

emotionellt stressade och i stort behövde stöd (Looi et al., 2015). Berövande av frihet var ofta 

som en negativ erfarenhet (Kuosmanen et al., 2007). 

Tvångsvård var en onödig störning i patienters liv och påverkade dem negativt genom att de 

inte kunde arbeta eller studera (Katsakou et al., 2012). Isolering upplevdes som en nödvändig 

och hemsk erfarenhet som varade för länge (Larsen & Terkelsen, 2014; Lorem, Hem & 

Molewijk, 2015). Den långvariga isoleringen fick patienter att känna sig sämre i sin psykiska 

hälsa (Larsen & Terkelsen, 2014). Tvångsvård hade en negativ inverkan på patienters 

psykiska välmående eftersom de kände sig kränkta vid behandling mot deras vilja (Katsakou 

et al., 2012). Känslan av brott mot personlig integritet var en hemsk erfarenhet (Larsen & 

Terkelsen, 2014) och sjukhusvistelsen var inte till nytta för återhämtning (Wyder, Bland, 

Blythe, Matarasso & Crompton, 2015). Berövande av frihet var det värsta under vårdtiden och 

kunde utlösa paranoia (Larsen & Terkelsen, 2014). Det ständiga hotet om tvångsvård kunde 

leda till aggressivitet och ett våldsamt beteende (Norvoll & Pedersen, 2018). Erfarenheter 

bland patienter var att vårdens primära syfte var att hålla patienter i förvaring, neka deras 

önskemål, övervaka och korrigera beteenden (Looi et al., 2015). 

En beskrivning var att personal hade stor kontroll, vilket ledde till en känsla av förlorad 

autonomi. Personal bestämde vad som skulle ske på avdelningen och vilka rutiner som gällde, 

till exempel skulle alla patienter vara på sitt rum och sova klockan 22 (Katsakou et al., 2012; 

Lorem et al., 2015). De regler som fanns om att patienter endast fick gå ut på bestämda tider 

upplevdes begränsa autonomin (Andreasson & Skärsäter, 2012). Att mista sin autonomi var 
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som en känsla av att inte bli tagen på allvar och att personal inte lyssnade till önskemål 

(Lorem et al., 2015). Att inte längre känna kontroll över sin kropp och sakna motivation ledde 

till önskan om att bli omhändertagen (Norvoll & Pedersen, 2018). 

5.2 Att kämpa emot  

Patienter som blivit utsatta för mekanisk fasthållning beskrev att de använde sig av öppna 

protester som att skrika, vara hotfulla och ge fysiskt motstånd för att motsätta sig 

tvångsåtgärden (Tingleff, Hounsgaard, Bradley & Gildberg, 2018). Att behövt kämpa för sitt 

liv var vid tvångsåtgärder en traumatisk upplevelse som senare i livet påverkat flera patienter 

(Looi et al., 2015). Tvångsåtgärder resulterade i negativ inverkan på självkänsla och livsstil 

(Norvoll & Pedersen, 2018). Under mekanisk fasthållning använde flera patienter sig av tysta 

protester som frustration, ilska och ansträngde sig för att verka lugna. Till slut fungerade inte 

tysta protester och patienter exploderade i ilska och frustration. Utbrottet resulterade i en ny 

episod av fasthållning (Tingleff et al., 2018), åtgärden beskrevs som onödigt våld och 

överreaktion som kunde ha undvikits (Larsen & Terkelsen, 2014; Sibitz et al.,2011). Innan 

tvångsåtgärder hade patienter önskat mer tid på sig för att bli lugn, dock upplevdes tvången 

inte alltid varit relaterad till deras beteende (Katsakou et al., 2012; Norvoll & Pedersen, 

2018). Många hade tidigare avvisats när de sökt frivillig vård, vilket lett till att tvångsvård i 

ett senare skede blivit nödvändig (Norvoll & Pedersen, 2018). 

Tvångsmedicinering beskrevs som en felaktig åtgärd att spendera pengar på inom vården, och 

patienter nekade till åtgärden. De ville inte ha medicin som påverkade deras beteende och gav 

dem biverkningar. Utebliven information upplevdes problematiskt, vilket ledde till en känsla 

av rädsla och maktlöshet och beskrevs som tortyr (Norvoll & Pedersen, 2018). 

5.3 Att inte bli förstådd 

Under tvångsvård beskrevs otillräcklig kommunikation med personal. Att personal inte 

försökt förstå problem eller tillfredsställa behov. I samband med tvångsvård upplevde 

patienter att de ofta blivit ifrågasatta och förnedrade (Looi et al., 2015), de hade önskat få 

blivit bemötta som vanliga människor och inte bara som diagnoser (Larsen & Terkelsen, 

2014). En patient som vårdades för självskadebeteende hade önskat att få träffa engagerad 

personal och inte bara personal som hotade med tvångsåtgärder. Patienten beskrev att hen 

hellre skulle begå självmord än vända sig till den psykiatriska vården igen för hjälp (Looi et 

al., 2015). Brist på känslomässigt engagemang och empati hos personal var ett problem som 
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var förödmjukande. Det gjorde att patienter kände sig underlägsna vilket kunde leda till 

konflikt mellan patient och personal (Tingleff et al., 2018). 

Personal upplevdes som väktare och besatt en form av militärisk makt (Larsen & Terkelsen, 

2014). Det beskrevs att personalens attityd och beteende spelade stor roll i hur 

sjukhusvistelsen varit. Särskilt betonades ett gott bemötande vid tvångsåtgärder, för att vilja 

öppna upp sig och samtala om personliga upplevelser. Personalens beteenden och attityder 

förvärrade patienters lidande (Wyder et al., 2015). Det beskrevs ett stort glapp mellan vad 

som förväntats av personal och vad patienter i själva verket fått uppleva (Looi et al., 2015). 

Många patienter upplevde att personal hade fokus på fel arbetsuppgifter, mycket tid gick åt till 

administrativt arbete vilket minskade tiden för patienter och personal att samspela (Wyder et 

al., 2015). Patienter ville få något annat att tänka på och önskade därmed att de hade fått 

småpratat mer med personal (Andreasson & Skärsäter, 2012). Upplevelsen av otillräcklig 

information beskrevs i samband med tvångsvård (Katsakou et al., 2012), patienter önskade 

mer information oavsett om det var negativ eller positiv (Selvin et al., 2016). Information 

hade kunnat lugnat och givit en känsla av säkerhet, istället blev den uteblivna informationen 

en bidragandefaktor till ökad ångest och försämrade psykotiska upplevelser (Andreasson & 

Skärsäter, 2012; McGuinness et al., 2013; Sibitz et al., 2011; Wyder et al., 2015). En god 

kontakt med vårdpersonal kunde underlätta acceptansen av tvångsåtgärder (Lorem et al., 

2015). En patient upplevde att personalens bemötande varit utmärkt under sjukhusvistelsen, 

de hade alltid ett leende på läpparna och klagade aldrig (Wyder et al., 2015). Positiva 

erfarenheter av personal var när de behandlade patienter med värdighet och respekt 

(McGuinness et al., 2013).  

5.4 Att ta en paus 

Tvångsvård beskrevs som en nödbroms och var nödvändig för att behålla säkerheten för sig 

själv och omgivningen (Sibitz et al., 2011). Tvångsvård upplevdes rättfärdig, även om den för 

många orsakade aggressioner. När en patient var suicidal eller psykotisk beskrevs 

tvångsåtgärder vara moraliskt rätt, för att inte skada sig själv eller andra. Önskan om att bli 

omhändertagen upplevdes vid förlorad kontroll och saknad motivation (Norvoll & Pedersen, 

2018). Flera patienter upplevde i efterhand att tvångsvård i deras fall varit behövlig (Larsen & 

Terkelsen, 2014), att de innan tvångsvård hade varit en risk för sig själva och för andra 

(Katsakou et al., 2012). Mekanisk fasthållning gav ett genuint lugn och en tankeställare, de 

lärde sig av sina misstag (Tingleff et al. 2018). Tvångsmedicinering beskrevs varit nödvändig 

eftersom deras psykiska besvär varit svåra att hantera på andra sätt (Katsakou et al., 2012). 
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Erfarenheten av tvångsvård ledde till en vändpunkt och hade terapeutisk potential (Lorem et 

al., 2015), patienter såg vården som en plats att ta en paus och hinna återhämta sig (Katsakou 

et al., 2012).  

5.5 Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att patienters erfarenhet av tvångsvård varierar. Att bli berövad sin frihet och 

mista tillgång till autonomi beskrivs av många patienter ge en negativ syn på tvångsvård. 

Tvångsåtgärder resulterar i negativ inverkan på självkänsla och kan utlösa paranoia. Brist på 

information återkom i flera studier, information beskrivs kunna lugna patienten. Positiva 

upplevelser av tvångsvård beskrivs genom att patienter får en paus från sin vardag, lära av 

sina misstag och en vändpunkt i livet. Tvångsvård var en nödvändig nödbroms för allas 

säkerhet.   

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Det har genomförts en litteraturstudie med induktiv ansats baserad på studier med kvalitativ 

metod. Studierna söktes fram via databaserna Cinahl, MEDLINDE och PsycINFO och 

manuell sökning utfördes för att få fram ytterligare litteratur. När fler databaser används i en 

litteraturstudie ger det större chans för tillfredsställande omfattning (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). Resultatet i litteraturstudien är baserad på 12 vetenskapliga 

studier. Styrkor med studier med kvalitativ metod är att de speglar patienters personliga 

erfarenheter och sker i en naturlig miljö (Kristensson, 2014). En styrka med litteraturstudien 

är att majoriteten av artiklarna som använts i resultatet har många citat vilket anses öka 

trovärdigheten. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ger studier med kvalitativ metod 

beskrivningar av erfarenheter och upplevelser hos deltagarna (ibid.). Vilket har gjort att 

författarna skapat sig en förståelse över deltagarnas upplevelse av att tvångsvårdas. Därav 

anser författarna att studier med kvalitativ metod varit fördelaktigt i litteraturstudien. 

En svaghet för litteraturstudien anses vara saknaden av studier baserade på kvantitativ metod, 

för att öka studiens trovärdighet. Ett antagande kan vara att studier med kvantitativ metod 

exkluderades i urvalsprocessen utan att författarna var medvetna om det. Enligt Borglin 

(2017) stärks forskningsresultatet vid användning av studier med både kvalitativ och 

kvantitativ metod.  



 

 

11 

 

Under urvalsprocessen valde författarna att översätta artiklarna till svenska för att lättare 

förstå vad som stod och kunna avgöra vad som bedömdes som relevant utifrån syftet. 

Författarna var noggranna med att samtidigt ha den engelska versionen av artikeln vid sidan 

för att undvika feltolkning. I studien av Larsen och Terkelsen (2014) beskrivs det att resultatet 

kan påverkas av översättningar från studiedeltagarnas språk till engelska. Att artikelförfattarna 

valt att översätta ord eller plockat ut ord som deltagarna själva kanske inte skulle känna igen 

att de har sagt (ibid.). Det kan vara svårt att översätta alla ord till olika språk och samtidigt ha 

kvar samma menig med dem (Kjellström, 2017). 

Svenska Mesh användes för att finna synonymer till sökorden och det gjordes testsökningar 

för att se vilka sökord som var relevanta. Det genomfördes sökningar med både indexord och 

fritextord vilket anses vara en styrka. Dock exkluderade författarna artiklar under analysens 

gång och insåg därmed att fler sökningar behövdes. Sökningarna pågick under en sex veckors 

period vilket kan ha påverkat datainsamlingen. Enligt Kristensson (2014) bör sökningarna till 

litteraturstudien ske under en period på två veckor för att studien ska ha god överförbarhet. 

Sökningarna blir därmed en svaghet i litteraturstudien med tanke på tidsramen.  

Begränsningar som gjordes var studiedeltagarnas önskade ålder från 18 år och uppåt. Dock 

förekom det i en av studierna en deltagare som var 17 år, vilket kan vara en svaghet. Studien 

valdes ändå att användas eftersom resultatet besvarade syftet, ett antagande kan vara att det 

inte påverkat resultatet. Under sökningen i databasen MEDLINE gjordes begränsningar med 

ålder från 19 år eftersom begränsningen från 18 år inte fanns tillgänglig. 

Åldersbegränsningarna kan därmed ses som problematiskt eftersom det exkluderade artiklar 

med deltagare från 18 år. I databasen PsycINFO genomfördes en sökning med begränsningen 

2000–2018. Det gjordes för att fler artiklar skulle bli tillgängliga, eftersom författarna inte var 

nöjda med sökningen som begränsades från 2009–2019. Av sökningen valdes en artikel att 

inkluderas i litteraturstudiens resultat. Ett antagande kan vara att artikeln kunde valts bort med 

tanke på de antal år som skiljer sig till de tidigare sökningarna, för att ha ökat det föregående 

resultatets trovärdighet. I sökningarna framkom det även dubbletter i samtliga databaser, 

vilket kan innebära att eventuella nya sökningar utifrån sökmatrisen kan komma att avvika. 

En manuell sökning genomfördes på Örebros medicinska bibliotek för att få fram ytterligare 

en artikel till litteraturstudiens resultat. Sökningen grundades på en artikel som tidigare 

uppkommit i en sökning i databasen Cinahl, artikel verkade utifrån abstract intressant och 

relevant men var inte var tillgänglig i någon av databaserna. För att söka fram artikeln sökte 

författarna i tidskriften Journal of Forensic Nursing som var avgränsad från år 2005 fram tills 
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idag. Artikeln söktes fram genom dess utgivningsår, publicerings månad och volym. 

Sökningen gav författarna möjlighet att öppna artikeln, som efter granskning valdes att 

inkluderas i litteraturstudien. 

Dataanalysen baserades på en integrerad analys som har bearbetats gemensamt av författarna. 

Resultaten lästes enskilt och en diskussion fördes för att få fram det relevanta i varje artikel. 

Likheter från tidigare forskning identifierades och bildade kategorier. Styrkor med analysen är 

att författarna genomfört den tillsammans och funnit material som de sedan formade resultatet 

efter. Enligt Kristensson (2014) är det en styrka när materialet tolkas av fler författare för att 

inte riskera att resultatet påverkas av en persons förförståelse.   

En svaghet i litteraturstudien kan vara sökordet Perception, det översätts till uppfattning och 

innebär inte att ha erfarenhet som syftet beskriver. Ordet har använts som synonym till 

Attiude och Experience, vilket kan vara en felaktig sökning som inte är relevant. Det har 

uppmärksammats i efterhand och ett antagande är att ordet skulle valts bort. En bedömning 

kan vara att sökordet inte har påverkat resultatet av litteraturstudien. 

I en av artiklarna som används i resultatet är datainsamling gjord via sociala medier utan att 

någon studieförfattare haft kontakt med deltagarna. Det kan vara en styrka eftersom 

deltagarna vågar vara ärliga i sina svar och inte är övervakade. Fördelar med webbenkät, 

beskriver Billhult (2017) som lätt att medverka samt kostnadseffektivt. Enligt Ali och 

Skärsäter (2017) beskrivs studie över internet ge mer öppna och uppriktiga svar på känsliga 

frågor. Deltagarna får en ökad känsla av anonymitet och kan lättare diskutera frågor på ett 

personligt plan. Det beskrivs även vara fördelaktigt med tanke på maktperspektiv eftersom 

forskaren och deltagare inte har ett fysiskt möte (ibid.). I och med att studieförfattarna inte vet 

vilka som besvarat nätenkäten vet de heller inte om korrekt målgrupp svarat på den, därmed 

kan trovärdigheten minska. Billhult (2017) beskriver att nackdelar med datainsamling via 

internet kan vara att viss datorvana krävs samt att det kan vara svårt att redovisa bortfall. 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att tvångsvård främst bidrar till negativa erfarenheter hos patienter och 

påverkar deras livssituation och autonomi, men det förekommer även positiva erfarenheter 

som upplevs ge patienter en vändning i livet. Personalen spelar en viktig roll i hur patienter 

upplever vården och hur ett personcentrerat arbete bedrivs.   

Resultatet beskriver att tvångsvård har en negativ inverkan på patienters psykiska välmående, 

autonomi och påverkar självkänslan eftersom de känner sig kränkta vid tvångsbehandling 
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(Katsakou et al., 2012; Norvoll & Pedersen, 2018). En känsla av maktlöshet i stressade 

situationer (Looi et al., 2015), och brott mot personlig integritet beskrivs vara hemska 

erfarenheter (Larsen & Terkelsen, 2014). I tidigare forskning av Stensrud, Høyer, Granerud 

och Landheim (2015) beskriver patienter hur de undanhåller information från vänner och 

släktningar för att de skäms över förlorad autonomi i samband med tvångsvård. Det psykiska 

välmående påverkas negativt och patienter väljer att vara tysta istället för att prata med någon. 

I en studie av Mielau et al. (2018) beskriver patienter att tvångsvård påverkar den personliga 

utvecklingen och har en negativ inverkan på det psykiska hälsotillståndet (ibid.). Läkemedel 

beskrivs ha många biverkningar som leder till försämrat psykisk mående, biverkningarna 

beskrivs som slöhet, minskad kreativitet och humör stabiliserande (Stensrud et al., 2015). 

Resultatet i studierna av Mielau et al. (2018) och Stensrud et al. (2015) styrker därmed 

litteraturstudiens resultat om att patienters välmående och autonomi påverkas negativt vid 

tvångsvård. Ett antagande kan vara att personalen ibland har onödigt mycket makt över 

patienterna, vilket hade kunnat minskas om mer information givits till patienterna. Samtidigt 

som en patient inte mår bra psykiskt kan hen ha svårt att förstå information som givits.   

Resultatet beskriver tvångsåtgärder som onödigt handlande som kan undvikas med andra 

medel (Katsakou et al., 2012; Larsen & Terkelsen, 2014; Sibitz et al., 2011). Åtgärder bidrar 

till öppna protester och har negativ inverkan på patienters liv utanför vården (Norvoll & 

Pedersen, 2018; Tingleff et al., 2018). Mekanisk fasthållning och isolering är tvångsåtgärder 

som upplevs hemska och traumatiska (Looi et al., 2015; Lorem et al., 2015), och vid 

tvångsmedicinering beskriver patienter bristande information (Norvoll & Pedersen, 2018). I 

en studie av Kalagi, Otte, Vollmann, Juckell och Gather (2018) beskriver patienter att 

mekanisk fasthållning är en onödig åtgärd som bidrar till mer frustration än tidigare. Isolering 

beskrivs vara bättre än mekanisk fasthållning eftersom patienter kan få utlopp för sin ilska 

(ibid.). I en annan studie beskrivs tvångsmedicinering som den dominerade åtgärden, om 

patienter motsätter sig behandling kommer våld tillföras i samband med åtgärden. Det 

beskrivs som brist på samarbete vid medicinering och åsikterna om behandlingen ignoreras av 

personal, patienter får ingen information (Stensrud et al., 2015). I Sverige är det brist på 

sjuksköterskor inom psykiatrin (Björkman, 2018). Ett antagande kan vara att bristen på 

personal leder till minskad tid att vara med patienterna och därmed beslutas det om 

tvångsåtgärder istället för att försöka lugna patienter på andra sätt.  

I resultatet beskrivs också upplevelsen av nödvändig tvångsvård. Det handlar om att skydda 

sig själv och omgivningen, få en tankeställare och lära av sina misstag (Sibitz et al., 2001; 
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Tingleff et al., 2018). I två studier beskrivs tvångsvård ha en terapeutisk potential som bidrar 

till ett inre lugn för återhämtning och en välbehövd paus från omvärlden (Katsakou et al., 

2012; Lorem et al., 2015). Positiva erfarenheter upplevs när patienter blir bemötta med 

värdighet och respekt (McGuinness et al., 2013). I studien av Kalagi et al. (2018) beskriver 

patienter att kontinuerlig övervakning är en fördel istället för tvångsåtgärder. Att istället låta 

patienter vara på sina rum med rutinmässig övervakning kan leda till balans av 

omhändertagande och fortsatt känsla av autonomi (ibid.). I ytterligare en studie beskrivs 

positiva aspekter med tvångsvård. Orsaker är att tvångsvård bidrar till säkerhet, skydd och 

tillgång till assistans. Täta observationer gav en känsla av omhändertagande samtidigt som 

patienter upplevde främjande av autonomi (Stensrud et al., 2015). Det som beskrivs i tidigare 

forskning av Kalagi et al. (2018) och Stensrud et al. (2015) styrker resultatet i litteraturstudien 

och visar att patienters autonomi och värdighet går att bevara vid tvångsvård. Enligt Arlebrink 

(2016) tycks patienter vara positiva till tvångsvård efter att de har fått ett förbättrat tillstånd 

och sjukdomsinsikt (ibid.). Dock var det inget som framkom i litteraturstudiens resultat, ett 

antagande kan vara att de positiva upplevelserna kom från patienter med god sjukdomsinsikt. 

Enligt resultatet beskrivs restriktioner som kränkande och upplevs som att vara tillfångatagen 

och hållas i förvaring, vilket ger känslan av förlorad autonomi (Andreasson & Skärsäter, 

2012; Katsakou et al., 2012; Kuosmanen et al., 2007; Looi et al., 2015). Upplevelsen av rigida 

regler är negativ och patienter vill ha mer flexibilitet och individanpassning inom tvångsvård 

(Larsen & Terkelsen, 2014; Looi et al., 2015). I studien av Johansson, Skärsäter & Danielson 

(2013) beskriver sjuksköterskor att behovet av säkerhet och kontroll av patienter är ett krav 

för en stabil vård. Det finns restriktioner för vilka föremål som patienter inte fick ha på sina 

rum, för att ingen ska komma till skada. Rutinmässiga kontroller genomförs därmed för att se 

vad patienter gör och befinner sig (ibid.). Patienter beskriver att restriktioner inom öppenvård 

får dem att känna sig kontrollerad och kategoriserad. Bestämda tider för möte med personal 

som kontrollerar att mediciner tas, och att flera dagar i vecka behöva uppsöka sjukhuset för 

urinprov, leder till irritation. Restriktionerna beskrivs som negativt och kränkande, eftersom 

det sociala livet inte fungerar som det borde (Stensrud et al., 2015). Ett antagande är att 

samhället påverkar patienters syn på tvångsvård.  

Resultatet i litteraturstudien är baserad på 12 vetenskapliga studier med kvalitativ metod. 

Studierna är genomförda i Australien, Danmark, England, Finland, Irland, Norge, Sverige och 

Österrike. Eftersom ett stort geografiskt område har studerats ger det god kunskap i ämnet och 
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bedöms som en styrka. Ett antagande kan vara att resultatet till viss del kan vara överförbart 

till svensk kontext.  

Studier inom känsliga områden som till exempel tvångsvård kan påverka deltagarnas psykiska 

välmående negativt och därmed kan ses som etiskt känsligt område att forska på. Samtidigt 

som det kan vara lärorikt att ge plats för patienterna att berätta deras erfarenheter. Författarna 

anser att litteraturstudien inte kommer att påverka några deltagare från föreliggande studier 

negativt. Enligt Kjellström (2017) måste samhället beskydda individens frihet, lika värde, 

integritet och autonomi, vilket är viktigt att tänka på vid ett examensarbete (ibid.). Vården ska 

vara jämlik för alla, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning (Määttä & Öresland, 2014). I 

litteraturstudien har inga skillnader av erfarenheter mellan män och kvinnor 

uppmärksammats. Dock uppmärksammades fler män än kvinnor delta i studierna som valdes 

till litteraturstudien, vilket kan bero på att fler män vårdas med tvångsvård inom psykiatrin. 

Det har uppmärksammats att synen på tvångsvård skiljer sig i åldrarna hos patienter som 

deltagit i studierna. De som är äldre och vårdats inom tvångsvård i många år, är mer 

tillmötesgående och beskriver att tvångsvård kan vara nödvändig. Däremot beskriver yngre 

deltagare, som vårdats under en kortare period eller för första gånger, att tvångsvården 

upplevs hemsk och onödig. 

6.3 Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens erfarenhet av att tvångsvårdas inom 

psykiatrin. Resultatet visar på vikten av patienters delaktighet i vården och hur tvångsvård 

påverkar personens autonomi och värdighet. Det som utmärker sig i patienters upplevelser 

utifrån diskussionen är information och bemötande från personal. Vid gott bemötande och god 

information upplevs tvångsvården som nödvändig och bidrar till återhämtning. Långvarig 

tvångsvård, restriktioner, brist på information och dåligt bemötande av personal upplevs vara 

negativt. Utifrån sjuksköterskors synvinkel beskrivs behovet av regler och restriktioner viktigt 

för att hålla säkerhet inom psykiatrin. Utifrån föregående litteraturstudie anses 

sjuksköterskans uppgift vara att ge information och trygghet till patienter, det kan möjliggöra 

utveckling av patienters syn och erfarenhet av tvångsvården.  

6.4 Kliniska implikationer 

Eftersom psykisk ohälsa ökar globalt anses det viktigt att se till patienters perspektiv av 

tvångsvård. Att öka förståelse och kunskap inom området anser författarna är av vikt för såväl 

samhället som för vårdpersonal. Genom att skapa förståelse kan det i förlängningen leda till 
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bättre omvårdnad och bemötande gentemot patienter som vårdas under tvång. Ett antagande 

kan vara att det är viktigt oavsett var inom vården sjuksköterskan arbetar att ha kännedom om 

patienters upplevelse av tvångsvård. Att känna till patienters tidigare erfarenheter kan anses 

som viktigt eftersom erfarenheter kan påverka förtroende och handlande i kommande 

vårdkontakter. Bemötande från personal har under studien visat haft stor inverkan på patienter 

erfarenheter av tvångsvård.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

I litteraturstudien beskriver många patienter erfarenhet av att personal har ett maktmissbruk 

och att patienter därmed förlorar sin autonomi. Patienter vill vara mer involverade i sin vård 

och önskar bli informerade om vad som händer härnäst. Fler studier med kvantitativ metod är 

önskvärt eftersom ett antagande kan vara att deltagarna vågar vara mer ärliga. Vid till 

exempel enkätstudier får deltagarna mer tid att tänka efter och känner sig inte pressade att 

svara på frågor som upplevs känsliga. Framtida forskning önskas se på om erfarenheter av 

tvångsvård skiljer sig ur ett genusperspektiv, eftersom det inte framkom i de artiklar som är 

inkluderade i litteraturstudien. Socialstyrelsen (2018) anser att lagen och innehållet inom 

tvångsvård bör ses över och utvecklas. 
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Patients treated for 
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an action plan: 
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of Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing, 19(1), 15–

22. 

 

Land: Sverige 

 

The purpose of this 

study was to 

describe patients' 

experiences of care 

and treatment 

during compulsory 

admission during 

an acute psychotic 

phase. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

Population:  

Inklusionskriterier: Vårdats under tvång. 

Diagnostiserad psykotisk störning. Kunna 

förstå och tala svenska. 

Exklusionskriterier: Patienter med 

kommunikationssvårigheter. 

Urvalsförfarande:  

Personal på sjukhuset bedömde till en 

början vilka patienter som var lämpliga. 

Patienterna i studien fick fullständig 

information och gav sedan skriftligt 

informerat samtycke. 

Urval:  

4 patienter nekades att delta då de inte 

bedömdes vara psykisk stabila. 12 patienter 

deltog. 7 män och 5 kvinnor. Deltagarna 
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Enskilda intervjuer med 5 öppna specifika 

frågor. Intervjuerna varade i 29–78 

minuter. 

Analysmetod:  

Textanalys 
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-Tydligt syfte.  

-Datainsamlingen skedde med 

bestämda frågor vilket gör 

studien överförbar. 

-Tydligt urvalsförförande samt 

beskrivet bortfall.  

-Dataanalysen är tydligt 
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-Resultatet i studien är logiskt 

och begripligt. 

 

Svagheter:  

-Endast deltagare från en 

psykiatrisk klinik. 

-Strategiskt urval.  

- Författarna i studien har inte 
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En patient beskrev att autonomin 

begränsades under sjukhusvistelsen. 

Patienten blev begränsad i tider att lämna 

avdelningen.  

Flera patienter upplevde brist på information 

och beskrev att få ta del av mer information 
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Resultat 

  

Katsakou, C., Rose, 

D., Amos, T., 

Bowers, L., 

McCabe, R., 

Oliver, D., … 

Priebe, S. (2012). 

Psychiatric 

patients’ views on 

why their 

involuntary 

hospitalisation was 

right or wrong: a 

qualitative study.  

Social Psychiatry 

and Psychiatric 

Epidemiology, 

47(7), 1169–1179.  

  

Land: England 

  

The present 

qualitative study 

aimed to explore 

involuntary 

patients’ 

retrospective views 

on why they 

perceived their 

hospitalisation as 

right or wrong. 

Kvalitativ metod med explorativ design. 

Population:  
Inklusionskriterier: Tidigare vårdats under 

tvång. 
Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

Deltagarna valdes ut ur ett prov som 

deltagit i en kvantitativstudie. Efter en 

fullständig beskrivning av den nuvarande 

studien gav deltagarna skriftligt informerat 

samtycke. 

Urval:  

69 personer erbjöds att delta i studien. 10 

personer tackade nej. 

59 patienter deltog i studien. 25 kvinnor, 34 

män. Deltagarnas medelålder var 29 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Enskilda intervjuer som var ljudinspelade. 

Intervjuerna varade i mellan 30–90 

minuter.  

Analysmetod:  

Textanalys 

Styrkor:  

-Tydligt syfte 

-Deltagare som vårdats på 22 

olika sjukhus vilket gör det 

lättare att generalisera till annan 

kontext.  

- Urvalet är tydligt beskrivet 

- Tydligt beskrivet bortfall 

- Det finns ett etiskt resonemang 

-Tydlig datainsamling  

- Tydlig dataanalys 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt. 

-Författarna i studien har 

beskrivit sin egen förförståelse. 

 

Svagheter:  

-Inga tydliga 

exklusionskriterier.  

-Deltagarna vårdas inte under 

tvång vid interljuvtillfället. 

Vården kan ha ändrats sedan 

deras senaste vårdtillfälle.  

 

Personalen upplevdes ha stor kontroll över 

patienterna, vilket ledde till en känsla av att 

förlora kontrollen över sitt eget liv. 

Personalen bestämde vad som skulle ske på 

avdelningen och vilka rutiner som gällde, 

exempelvis att klockan 22 skulle alla 

patienter vara på sina rum och sova. 

Patienter som varit negativa till tvångsvård 

menade på att de hade velat ha mer tid att få 

lugna sig på egen hand innan tvångsåtgärder 

tillämpades. 
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Värdering 
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Kuosmanen, L., 

Hätönen, H., 

Malkavaara, H., 

Kylmä, J., & 

Välimäki, M. 

(2007).  

Deprivation of 

Liberty in 

Psychiatric 

Hospital Care: the 

Patient’s 

Perspective. 

Nursing Ethics, 

14(5), 597–607.  

  

Land: Finland 

  

The aim with this 

study was to find 

out whether 

patients had 

experienced 

deprivation of their 

liberty during 

psyckiatric 

hospitalization and 

to explore their 

viwes about this.  

  

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

Population:  

Inklusionskriterier: Sluten 

sjukhusavdelning, finsktalande, över 18 år. 

Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

Patienter som var nära utskrivning 

kontaktades.  

Urval:  

51 patienter deltog i studien. 25 män och 26 

kvinnor. Deltagarna var från 18–40 år. 

Datainsamlingsmetod: 

En explorativ design användes.  

Det utfördes semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor.  

Intervjuerna blev ej inspelade för att 

undvika att orsaka paranoida tankar.  

Intervjuerna tog mellan 20–90 minuter.  

Analysmetod:  

Textanalys 

  

Styrkor: 

-Tydligt syfte 

- Urvalet är tydligt beskrivet 

- Jämnfördelning mellan könen. 

- Det finns ett etiskt resonemang 

- Datainsamlingen är tydligt 

beskriven vilket gör studien 

överförbar. 

- Dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt. 

- Deltagarna var från 2 olika 

sjukhus. 

 

Svagheter: 

- Författarna i studien har inte 

beskrivit sin egen förförståelse. 

-Inga tydliga 

exklusionskriterier. 

 

 

Patienternas känslor om att bli 

frihetsberövad var en negativ upplevelse. 

Flera av deltagarna beskrev om att de var 

oroliga och ledsna, kände sig förödmjukade 

och upplevde flera situationer av 

frihetsberövanden som onödiga.  

De beskrev det förödmjukande att inte få 

tillgång till sina egna tillhörigheter som 

pengar och mobiltelefon. 
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titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 
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Resultat 

  

Larsen, I. B., & 

Terkelsen, T. B. 

(2014).  

Coercion in a 

locked psychiatric 

ward: Perspectives 

of patients and 

staff.  

Nursing Ethics, 

21(4), 426–436. 

  

Land: Norge  

  

Research question: 

How do patients 

and staff in a 

Norwegian locked 

psychiatric ward 

experience 

coercion? 

 

 

 

  

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 
Population:   
Inklusionskriterier: - 
Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

Inskriva patienter på en psykiatrisk klinik 

som gav informerat samtycke. 

Urval: 

12 patienter deltog.  

3 kvinnor, 9 män.  

I åldrarna 17–53 år. 

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer, samtal och 

deltagarobservationer i naturlig 

sjukhusmiljö. Under en 4 månaders period 

besökte forskaren sjukhuset i snitt 3 gånger 

i veckan, dag-, kväll- och nattetid. 

Analysmetod:  

Textanalys 
 

  

Styrkor:  

-Tydligt syfte 

-Deltagarobservationerna ägde rum 

i sjukhusmiljön. En lång 

insamlingsperiod med många 

besökstillfällen utspridda under 

dygnet.  

- Urvalet är tydligt beskrivet 

- Det finns ett etiskt resonemang 

- Datainsamlingen och 

Dataanalysen är tydligt beskriven. 

-Resultatet i studien är logisk och 

begripligt 

Svaghet:  

-Endast deltagare från en 

psykiatrisk klinik. 

-Forskarna har inte beskrivit sin 

egen förförståelse inom ämnet.  

-En deltagare är 17 år.  

- Inga inklussions eller 

exklussionskriterier är tydligt 

beskrivna och inte heller eventuellt 

bortfall.  

-Deltagarna var inte inlagda på 

avdelningen under hela 

datainsamlingsperioden.  

Berövande av frihet upplevdes för vissa 

patienter som det värsta under vårdtiden och 

att det kunde utlösa paranoia.  

Många patienter upplevde det provocerande 

med rigida regler och önskade mer 

flexibilitet. 

En patient beskrev det som att hen blir 

aggressiv när de använder våld vid 

tvångsmedicinering. De beskrivs att brott 

mot personlig integritet är en hemsk 

erfarenhet. 

Patienter beskrev att de ville bli bemötta 

som vanliga människor och inte bara som 

diagnoser. 
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                                                                                                                                                                                                                              5 (12)   

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

Looi, G.-M. E., 

Engström, Å., & 

Sävenstedt, S. 

(2015).  

A Self-Destructive 

Care: Self-Reports 

of People Who 

Experienced 

Coercive Measures 

and their 

Suggestions for 

Alternatives. Issues 

in Mental Health 

Nursing, 36(2), 96–

103. 

  

Land: Sverige 

The aim of this 

study was to 

describe how 

people who self-

harm perc eive 

alternatives to 

coercive measures 

in relation to actual 

experiences of 

psychiatric care. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

Population:  

Inklusionskriterier: personer över 18 år.  

Tidigare erfarenhet av vård inom psykiatrin 

på grund av självskada. 

Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

Deltagarna rekryterades genom reklam på 

sociala medier. 

Urval: 

19 personer deltog i studien. Både män och 

kvinnor deltog. 

Datainsamlingsmetod:  

Egenskrivna rapporter på en webbsida. 

Analysmetod:  

Textanalys 

  

Styrkor:  

-Tydligt syfte 

- Det finns ett etiskt resonemang 

-Datainsamling har skett via 

websidor. Vilket kan göra att 

personerna vågar vara ärliga i 

sina svar. 

- Tydlig dataanalys 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt. 

  

Svagheter:  

-Datainsamling har skett 

websidor. 

-Eventuellt bortfall är inte 

beskrivet.  

-Ingen information som 

personuppgifter krävdes. 

-Ingen ålder på populationen 

framkom. 
-Forskarna i studien har inte 

hanterat sin egen förförståelse. 
-Inga tydligt beskrivna 

exklusionskriterier. 

  

  

Patienter beskrev att vården bör därför vara 

öppen och individanpassad.  

En känsla av maktlöshet beskrevs av 

patienter när det blir ignorerad och 

åsidosatta. Känslan uppstod främst i 

situationer då patienten var emotionellt 

stressad och i stort behövde stöd. 

Patienter menade att personal inte försökt 

förstå deras problem eller tillgodose deras 

behov. Många patienter beskrev att de i 

samband med tvångsvård ofta blivit 

ifrågasatta och förnedrade. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

Lorem, G. F., Hem, 

M. H., & 

Molewijk, B. 

(2015).  

Good coercion: 

patients’ moral  

evaluation of  

coercion in mental 

health  

care.  

International 

Journal Of  

Mental Health 

Nursing, 24(3), 

231–240.  

 

Land: Norge 

The aims of the 

present study were: 

(i) to listen carefully 

to what patients say 

about how they 

evaluate experiences 

with coercive 

measures(ii) in the 

qualitative analysis, 

to try to distinguish 

between how patients 

experienced the 

coercive measures 

and how they 

describe elements 

that determine how 

they ‘morally’ 

evaluate their 

experiences of 

coercion; (iii) to 

develop new insight 

into what patients 

consider morally 

good coercion in 

order to improve the 

practice of coercion 

in the future; and (iv) 

to contribute to a 

more constructive 

dialogue and a 

differentiated 

understanding of 

coercion. 

Kvalitativ metod med explorativ design. 
Population:   
Inklusionskriterier: Personer som tidigare 

vårdats inom psykiatrin med tvångsvård. 

Både kvinnor och män. 
Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

4 patienter valdes ut av den andra 

författaren som tidigare lärt känna 

patienterna under sin vistelse på 

avdelningen. 1 patient blev 

rekommenderad att delta 

Urval:  

5 patienter. 3 kvinnor, 2 män. I åldrarna 

20–50 år. 

Datainsamlingsmetod:  

intervjuer med Induktivt tillvägagångssätt, 

deltagarna fick prata fritt om deras 

erfarenheter.  

Intervjuerna varade i 20 till 140 minuter.  

Analysmetod:  

Textanalys 

 

Styrkor:   

-Tydligt syfte 

-Relevant urval.  

- Tydlig analys 

- Det finns ett etiskt resonemang 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt. 

 

Svagheter:  

-En av författarna kände och 

valde själv ut de som skulle 

delta i studien, vilket kan ha lett 

till att författarna fick de svar de 

önskade.  

-Inget bortfall är beskrivet 
-Inga tydligt beskrivna 

exklusionskriterier. 

 

Patienter upplevde att personal hade stor 

kontroll, vilket ledde till en känsla av 

förlorad autonomi. Det beskrevs att personal 

bestämde vad som skulle ske på avdelningen 

och vilka rutiner som gällde. Att mista sin 

autonomi skapade en känsla av att inte tas 

på allvar och upplevdes som att personal 

inte lyssnade till patientens önskemål.  

En god kontakt till vårdpersonalen gjorde 

det lättare för patienter att accepterade 

tvångsåtgärder. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

McGuinness, D., 

Dowling, M., & 

Trimble, T. (2013). 

Experiences of 

involuntary 

admission in an 

approved mental 

health centre. 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing, 20(8), 

726–734. 

 

Land: Irland 

The purpose of this 

study was to 

explore the impact 

of involuntary 

hospital admission 

upon a sample of 

people admitted to 

an approved Irish 

mental health 

centre and 

illuminate their 

lived experience of 

involuntary 

admission.  

Kvalitativ metod med explorativ design. 
Population:  
Inklusionskriterier: från 18 år. Vårdats 

under tvång mellan november 2010-april 

2011. 
 Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

Innan utskrivning från sjukhuset 

kontaktades patienter som ansågs lämpliga 

och fick skriftlig information om studien 

och vem de skulle kontakta om det var 

intresserade. 

Urval:  

6 deltagare. 4 män och 2 kvinnor. 

I åldrarna 22–66 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Alla deltagare intervjuades inom 1 vecka 

från utskrivning. Intervjuerna 

bandinspelades och varade i 8–43 minuter.  

Analysmetod:  

Textanalys   

Styrkor:  

-Tydligt syfte.  

-Etiskt resonemang finns  

- Datainsamlingen är tydligt  

- Dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt 

  

Svagheter:  

-Deltagarna har vårdats på 

samma sjukhus.  

-Strategiskt urval 

-Eventuellt bortfall är inte 

beskrivet. 

-En psykiatrisk sjuksköterska 

genomförde intervjuerna vilket 

kan ha påverkat till att 

patienterna deltog. 

-Forskaren har inte presenterat 

sin egen förförståelse.  
-Inga tydligt beskrivna 

exklusionskriterier. 

Patienter beskrev att de blivit berövad på sin 

frihet och upplevde det som förödmjukande. 

Positiva upplevelser beskrevs från 

tvångsvård när de blivit bemötta av personal 

med värdighet och respekt. 

Flera patienter beskrev brist på information.   
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

Norvoll, R., & 

Pedersen, R. 

(2018). 

Patients’ moral 

views on coercion 

in mental 

healthcare. 

Nursing Ethics, 

25(6), 796–807 

 

Land: Norge 

The purpose of this 

study is to increase 

understanding of 

patients’ moral 

views and 

considerations 

regarding coercion.  

Kvalitativ metod med explorativ 

design.Population:  

Inklusionskriterier: Vuxna med erfarenhet 

av tvångsvård. 

Exklusionskriterier: Indirekt kunskap om 

tvång.  

Urvalsförfarande:  

Deltagarna rekryterades genom National 

Centre for Knowledge through Experience. 

Där blev några av deltagarna “gate-

keepers” som bidrog till ett snöbollsurval. 

Urval:  

24 deltagare. 10 kvinnor och 14 män i 

åldrarna 22 till 60. 

Datainsamlingsmetod:  

Fokusgrupper med 5–7 deltagare gjordes 

till en början. Fokusgrupperna varade i 3 

timmar med paus. För att komplettera 

insamlingen gjordes individuella intervjuer 

som varade i 25–60 minuter. 

Intervjuerna bandinspelades. 

Analysmetod:  

Textanalys 

 

Styrkor:  

-Tydligt syfte.  

-Etiskt resonemang finns  

- Datainsamlingen är tydligt  

- Dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt 

- Deltagarna hade vårdats på 

olika sjukhus.  

 

Svagheter:  

-Urvalsförfarandet är otydligt.  

-Forskarna har ej beskrivit 

relationen till urvalet.  

- Eventuellt bortfall finns inte 

beskrivet. 

Patienter beskrev att det ständiga hotet om 

tvångsvård kunde leda till aggressivitet och 

ett våldsamt beteende. 

Patienter uppgav att användning av tvång 

inte alltid upplevdes vara relaterad till hur 

patienten betett sig. Flera patienter beskrev 

ofrivillig tvångsvård som rättfärdig. 

Tvångsåtgärder beskrevs som moraliskt rätt 

vid uppenbara situationer, när en patient 

exempelvis var suicidal. 

En patient beskrev erfarenheten av att inte 

känna kontroll över sin kropp, sakna 

motivation och behövde någon som tog 

hand om hen och ville hen väl.  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

Selvin, M., 

Almqvist, K., 

Kjellin, L., & 

Schröder, A. 

(2016). The 

Concept of Patient 

Participation in 

Forensic 

Psychiatric Care: 

The Patient 

Perspective. 

Journal of Forensic 

Nursing, 12(2), 57–

63. 

 

Land: Sverige 

The aim of this 

study was to 

describe patients’ 

perceptions of the 

concept of 

participation in 

forensic psychiatric 

care. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 
Population:  
Inklusionskriterier: Patienter inom 

rättsmedicinsk vård. 
Exklusionskriterier: pågående psykos eller 

allvarlig kognitiv nedsättning.  

Urvalsförfarande:  

Strategiskt urval genom kontaktpersoner på 

klinikerna. 

Urval:  

20 patienter deltog i studien. Under 

analysen uteslöts 1 patient då uttalandena 

inte svarade på syftet. 

Deltagarna var 14 män och 6 kvinnor. I 

åldrarna 21–55 år 

Datainsamlingsmetod:  

Individuella intervjuer som varade i 30–90 

minuter. Under intervjuerna ställdes öppna 

frågor.  

Analysmetod:  

Textanalys 

 

Styrkor:  

-Deltagare från 2 olika kliniker 

vilket ger en bredare syn.  

-Tydligt syfte.  

-Författarna i studien har inte 

beskrivit sin bakgrund inom 

psykiatrin. 

- Urvalet är tydligt beskrivet 

- Tydligt beskrivet bortfall 

- Det finns ett etiskt resonemang 

-Tydlig datainsamling  

-Tydlig analysmetod 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt. 

 

Svagheter:  

-Strategiskt urval.  

 

Patienter beskrev att de ville få tillgång att 

vara mer involverade i sin egen vård.  

Patienter önskade mer information om sin 

vård oavsett om informationen skulle vara 

positiv eller negativ.  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

Sibitz, I., Scheutz, 

A., Lakeman, R., 

Schrank, B., 

Schaffer, M., & 

Amering, M. 

(2011).  

Impact of coercive 

measures on life 

stories: qualitative 

study.  

The British Journal 

Of Psychiatry: The 

Journal Of Mental 

Science, 199(3), 

239–244. 

 

Land: Österrike  

To establish a 

typology of 

coercion 

perspectives and 

styles of integration 

into life stories. 

Kvalitativ metod med explorativ design. 
Population:  
Inklusionskriterier: Deltagare som 

ofrivilligt vårdats under tvång mellan sex 

månader till nio år sedan.  
Var mellan 18–65 år gamla. 
Exklusionskriterier:  - 

Urvalsförfarande:  

Urval:  

15 deltagare. 7 kvinnor och 8 män, i 

åldrarna 32 till 66. 

Datainsamlingsmetod:  

Halvstrukturerade individuella intervjuer 

som varade i 30 minuter till 2 timmar. 

Intervjuerna spelades in.  

Analysmetod: 

Textanalys 

 

Styrkor:  

-Jämn fördelning av deltagare 

mellan könen. 

-Forskarna som genomförde 

intervjuerna hade inget tidigare 

förhållande till deltagarna 

- Tydligt beskriven 

datainsamling 

-Resultatet är logiskt, begripligt 

och överförbart till ett liknande 

kontext. 

-Det finns ett etiskt resonemang 

 

Svagheter:  

-Urvalsförförandes är inte 

tydligt beskrivet.  
-Inga tydligt beskrivna 

exklusionskriterier. 

 

 

Tvångsåtgärder beskrevs av patienter vara 

en onödig överreaktion och att situationen 

hade kunnat löts på andra sätt.  
Tvångsvård beskrevs som en nödbroms av 

vissa patienter, de ansåg att 

tvångsåtgärderna var nödvändigt för att 

behålla säkerheten för sig själv och 

omgivningen.  

Bristen på kommunikation mellan patient 

och vårdpersonal beskrevs av en patient som 

bidragande till ökad ångest och försämrade 

psykotiska upplevelser. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

Tingleff, E. B., 

Hounsgaard, L., 

Bradley, S. K., & 

Gildberg, F. A. 

(2018).  

Forensic 

psychiatric 

patients’ 

perceptions of 

situations 

associated with 

mechanical 

restraint: A 

qualitative 

interview study.  

International 

Journal of Mental 

Health Nursing.  

  

Land: Danmark 

  

1.To investigate 

forensic psychiatric 

patients’ 

perceptions of 

situations before, 

during, and after 

MR episodes. 

 

2.To investigate the 

meaning forensic 

psychiatric patients 

ascribe to these 

situations. 

 

3. To investigate 

what patients 

perceive as factors 

that affect the use 

and duration of MR 

episodes. 

  

Kvalitativ metod med explorativ design. 
Population:   
Inklusionskriterier: Intagen genom 

rättsmedicin. Över 18 år. Tala och förstå 

danska. Ha en tidigare erfarenhet av 

mekanisk fasthållning. 
Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

Patienter informerades om studien och de 

som var intresserade av att delta gav skrivit 

informerat samtycke. 

Urval:  

20 patienter var intresserade av att delta. En 

deltagare uteslöts på grund av brister i 

språket. Totalt deltog 19 patienter i studien. 

4 kvinnor och 15 män. Åldrarna på 

deltagarna var 20–40 år. 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerad interljuvhandledning. 

Indelad i en del med öppna frågor och en 

del med empiriskt resultat. 

Intervjuerna ljudinspelades och varade i 

13–63 minuter. 

Analysmetod:  

Textanalys 

Styrkor:  

-Tydligt syfte 

- Urvalet är tydligt beskrivet 

- Bortfall av deltagare är 

beskrivet 

- Det finns ett etiskt resonemang 

- Datainsamlingen är tydligt 

beskriven vilket gör studien 

överförbar. 

- Dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt. 

- Studien är gjord på 4 olika 

avdelningar. 

 

Svagheter: 

- Författarna i studien har inte 

beskrivit sin egen förförståelse. 

-Inga tydligt beskrivna 

exklusionskriterier. 

Under episoden av mekanisk fasthållning 

använde flera patienter sig av tysta protester 

som frustration, ilska och att vara falsk lugn. 

Dock beskrev patienter om hur deras tysta 

protester till slut inte fungerade längre och 

att de exploderade ut i ilska och frustration. 

Vilket resulterade i en ny episod av 

fasthållning. 

Brist på känslomässigt engagemang och 

empati var ett problem som beskrevs av 

patienter som förödmjukande. Det gör att 

patienter känner sig underlägsna och kan 

leda till konflikt mellan patient och personal. 

Mekanisk fasthållning ledde till ett genuint 

lugn som gav patienter en tankeställare och 

de upplevde sig lära av sina misstag. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte 

  

  

Metod 

  

  

Värdering 

  

  

Resultat 

  

Wyder, M., Bland, 

R., Blythe, A., 

Matarasso, B., & 

Crompton, D. 

(2015). Therapeutic 

relationships and 

involuntary 

treatment orders: 

Service users’ 

interactions with 

health-care 

professionals on 

the ward.  

International 

Journal of Mental 

Health Nursing, 

24(2), 181–189. 

  

Land: Australien 

The present article 

is part of a suite of 

articles on the 

experiences of 

people who have 

been admitted to an 

acute mental health 

inpatient unit under 

an endorsed ITO, 

and concentrates on 

the interactions of 

service users with 

health‐care 

professionals on 

the ward. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 
Population:  
Inklusionskriterier: Tvångsvård 
Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande:  

Patienter som var nära utskrivning 

informerades om studien.  

Urval:  

32 patienter närmade sig studien. Av dem 

ville 6 patienter inte delta och 1 patient 

uteslöts då författarna i studien inte kunde 

garantera informerat samtycke.  

25 patienter deltog i studien. 14 kvinnor 

och 11 män. I åldrarna 24–65 år.  

Datainsamlingsmetod:  

13 av deltagarna gick med på att bli 

bandinspelade. Omfattande anteckningar 

fördes på alla intervjuer.  

Intervjuerna varade i 20 minuter till 2 h.  

Analysmetod: 

Textanalys 

 

Styrkor:  

-Studien har inte tagit del av 

studiedeltagarnas journaler eller 

talat med personal om enskilda 

fall vilket styrker patienternas 

egna erfarenheter.  

-Patienterna rekryterades i följd 

vilket ökar chansen att få ett 

rättvist resultat.  

-Datainsamlingen är tydligt 

beskriven.  

-Analysen av data är tydligt 

beskriven. 

-Resultatet i studien är logisk 

och begripligt. 

 

Svagheter:  

-Inget tydligt syfte. 

-Eftersom inga data samlades in 

utifrån journaler är det inte 

säkert att all information är 

sanningsenlig.  

-Författarna i studien har inte 

beskrivit sin förförståelse. 

-Inga tydligt beskrivna 

exklusionskriterier. 

Alla deltagare i studien menade på att 

personalens attityd och beteende spelade stor 

roll i hur erfarenheten varit. Särskilt 

betonade de vikten av gott bemötandet vid 

tvångsåtgärder. En patient i studien beskrev 

vikten av att känna förtroende till personal 

för att vilja öppna upp sig och berätta om 

sina personliga upplevelser. 

Många patienter var positiva till att ha 

vårdats under tvång och beskrev det som att 

de blivit skyddade mot skada och fått nytta 

av erfarenheten. 

 


