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Sammanfattning 

Bakgrund: Årligen vårdas cirka 12 000 personer enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT). LPT syftar till möjligheten att återge människan autonomi och delaktighet samt få den 

vård och behandling som är nödvändig. Trots det kan tvångsvård medföra en kränkning av 

individens autonomi och integritet, vilket innebär att personen inte har rätten att ta egna beslut 

vid behandling.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård. 

Metod: Metoden till denna litteraturstudie grundar sig på en systematisk sökning bestående 

av nio vetenskapliga artiklar. En systematisk sökning tillämpades i tre olika databaser: Cinahl, 

Medline och Psycinfo.   

Resultat: Patienternas upplevelser vid tvångsvård bestod av blandade upplevelser. Flera 

patienter upplevde en förlorad autonomi och en begränsad frihet, men även en känsla av 

minskat människovärde. Patienternas emotionella upplevelser framkom som ilska och 

frustration, men även upplevde de en känsla av skuld och skam. Tvångsåtgärder ansågs både 

som främjande och hindrande för deras återhämtningsprocess. Till följd av personalens 

maktutövning gav det inte möjligheten till att delta i sin behandling. Men när personalen 

uppmärksammade patienternas välmående medförde det en god omvårdnad. 

Slutsats: Ett gott bemötande från sjuksköterskan medför en möjlighet för patienten att känna 

sig delaktig och kunna delta i sin behandling. Därför är det av vikt med en personcentrerad 

vård för att främja patientens hälsa och minska lidandet inom tvångsvården.  
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1. Inledning  

Psykisk ohälsa är något som idag är mer aktuellt än någonsin. Det är något som fortfarande 

betraktas som tabubelagt och stigmatiserat i samhället, trots den ökade kunskapen som 

förekommer. Psykisk ohälsa är ett ämne som kan väcka känslor hos många. Inom hälso-och 

sjukvården är all vård och behandling i grunden frivillig, men i vissa sammanhang behöver 

vårdpersonal tillämpa tvångsåtgärder. Psykiatrisk tvångsvård är en av få situationer där de 

grundlagsskyddade mänskliga fri-och rättigheterna till viss del är begränsade och 

autonomiprincipen tillfälligt blir fråntagen individen.  

Efter praktik på en psykiatrisk avdelning har intresset för psykisk ohälsa och tvångsvård 

öppnat nya dörrar för oss. Vi har därför valt att fokusera på patienters upplevelser vid 

tillämpning av tvångsvård.  

2. Bakgrund 
2.1 Utveckling av psykiatrisk tvångsvård 

 

I mitten av 1800-talet arbetade överläkaren Carl Ulric Sondén på Danvikens hospital där 

bland annat psykiskt sjuka människor var inlagda. Sondén hävdade att ’’dårarna’’ skulle bli 

behandlade som sjuka och i samband med detta inrättades psykiatrin år 1851. För att få 

möjligheten till en sådan vård var kravet att ha ett läkarintyg, vilket är ett av dagens kriterier 

för tvångsvård inom psykiatrin. Det bestämdes även att sjuksköterskor på vårdavdelningarna 

skulle leda arbetet på samma sätt som på de somatiska vårdavdelningarna. Under 1900-talet 

öppnades Beckomberga sjukhus i Stockholm och blev bland det största mentalsjukhus i 

Europa. Ett nytt tankesätt som även trädde fram för de psykiskt sjuka handlade om rätten att 

få leva ett värdigt liv (Mot. 2004/05:So595). Därefter utvecklades de psykiatriska lagarna i 

Sverige genom att lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV, SFS 

1966:293), ersattes med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128). Syftet med 

förändringen var att reducera användning av tvångsvård inom psykiatrin. I dagsläget 

förekommer variationer i lagstiftningen gällande tvångsvård, där lagarna i Europa skiljer sig 

från resten av världens lagar. Skillnaderna mellan Europa och andra delar av världen beror på 

hur tvångsvården beslutas, vem som fattar beslutet, hur en patient blir tvångsintagen och 

under hur lång tid beslutet ska gälla (Arlebrink, 2014). 

 

2.2 Tvångsvård 

 

I delar av Europa, Nordamerika och Oceanien förekommer många studier om tvångsvård, 

däremot finns en brist om det aktuella området i Afrika, Asien och Latinamerika. Denna brist 

beror bland annat på den instabilitet som råder inom det politiska systemet och de epidemier 

som framkommer i de olika världsdelarna. De begränsade resurserna är endast avsedda för 

behandling av de olika epidemier och inte för den psykiatriska vården eller forskningen. 

Däremot förekommer en internationell organisation, World Psychiatric Association, som 

bland annat utvecklar olika utbildningsprogram som främjar mental hälsa och ökar kunskapen 

om psykiska sjukdomar (Saya et al., 2019).  

 

I Sverige vårdas årligen cirka 12 000 individer enligt LPT, där inget specifikt kön dominerar 

(Socialstyrelsen, 2019). Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och patientlagen utgör grunden för 

LPT (SFS 1991:1128). För att vårdas enligt LPT krävs det att den utsatta personen uppfyller 
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tre kriterier: Personen lider av en allvarlig psykisk störning och har ett behov av psykiatrisk 

dygnet runt vård, samt saknar förmåga att ta ställning till sin vård. Utöver kriterierna gäller 

också att personen är farlig för sig själv eller någon annan. En allvarlig psykisk störning 

definieras inte i lagen vilket betyder att en läkare måste diagnostisera patienten istället 

(Sjöström, 2014). Ett vårdintyg skrivs efter läkarbedömningen och inom 24 timmar ska 

vårdintyget bedömas av en specialistläkare. Om specialistläkaren bedömer behov av 

tvångsvård påbörjas en vårdplan gemensamt med patient och anhöriga (Allgulander, 2014). 

 

Syftet med tvångsvård innebär möjligheten om att återge människan autonomi och delaktighet 

samt få den vård och behandling som är nödvändig (LPT, SFS 1991:1128). Däremot kan 

tvångsvård i vissa tillstånd medföra en kränkning för individens autonomi och integritet, 

vilket innebär att personen inte har rätten att ta egna beslut vid behandling. Trots att personen 

vårdas under tvång förekommer rättigheter att individen ska respekteras, erhålla rättshjälp och 

stödperson. Men även ha rätten till juridiskt biträde, ha tillgång till journal samt få överklaga 

vissa beslut inom tvångsvård (Arlebrink, 2014).  

 

Inom psykiatrin förekommer rättspsykiatrisk vård, men även öppen respektive sluten 

psykiatrisk tvångsvård. När en person döms till rättspsykiatrisk vård innebär det att personen 

begått ett brott under tiden denne lidit av en allvarlig psykisk störning. Öppen psykiatrisk 

tvångsvård betyder att patienten får befinna sig utanför sjukvårdsinrättningen i enlighet med 

särskilda villkor. Vidare beskrivs sluten psykiatrisk tvångsvård och innebär att patienten blir 

inlagd på sjukhus och vårdas mot sin egen vilja (LPT, SFS 1991:1128). 

 

I samband med att patienten vårdas under LPT kan olika tvångsåtgärder tillämpas som 

exempelvis tvångsmedicinering, fysisk återhållsamhet och avskildhet (Horvath et al., 2018). 

Tvångsmedicinering innebär att patienten mot sin egen vilja får läkemedel i form av 

intravenös, intramuskulär eller oral administrering (Mielau et al., 2017). Fysisk återhållsamhet 

innebär att fysiskt hålla fast patienten och förhindra dess rörelser, medan avskildhet beskrivs 

som att isolera patienten i ett låst rum (Jalil, Huber, Sixsmith och Dickens, 2017). Dessa 

tvångsåtgärder syftar till att skydda patienten men även de människor som befinner sig 

omkring dem. Tvångsåtgärderna kan vara ännu mer problematiska när de används upprepade 

gånger och även i kombination med varandra. Detta kan leda till fysiska och psykologiska 

skador hos både patienter och personal samt begränsa patientens frihet och strida mot de fyra 

etiska principerna. (Aguilera-Serrano, Guzzman-Parra, Garcia-Sanchez, Moreno-Küstner och 

Mayoral-Clerias, 2017). 

 

2.3 Etiska aspekter vid omvårdnad  

 

Det är av vikt att omvårdnad utförs likvärdigt oberoende av personens hudfärg, kön, sexuell 

läggning, ålder, nationalitet, tro, etnisk eller kulturell bakgrund, sjukdom eller sociala 

värderingar (International Council of Nurses, 2014). 

 

Sjuksköterskans grundläggande yrkesetiska ansvar bygger på de fyra grundprinciperna: 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skada-principen och rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen innebär att personen har rätt till frihet och rätt till att ta egna beslut. Men 

även är det en skyldighet att respektera individens autonomi och integritet för att öka 

personens välbefinnande. Godhetsprincipen och icke-skada-principen innebär att göra gott 

och inte orsaka skada för människan, däremot är det svårt att helt utesluta fysiska ingripanden 

som kan skada personens värdighet. Rättviseprincipen innebär att alla människor har samma 

rättigheter att behandlas på ett likvärdigt och respektfullt sätt oavsett bakgrund eller beteende. 
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Vid tillämpning av tvångsvård kan inte alltid dessa etiska grundprinciper följas fullständigt, 

vilket kan leda till etiska frågeställningar och dilemman (Smethurst, 2016).  

 

2.4 Sjuksköterskans profession 

Omvårdnad grundar sig på att sjuksköterskan ska inge hopp och mening för att lindra 

människans lidande trots sjukdom. Det är även av vikt att sjuksköterskan bedriver en 

terapeutisk relation med den enskilda individen, genom att bilda en ömsesidig relation som 

bygger på respekt, acceptans och tillit till varandra. De centrala grundpelarna för en god 

omvårdnad kräver ett respektfullt bemötande där människan får möjlighet att uppleva en 

känsla av sammanhang och delaktighet i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016, b).                                    

HSL anger att patienter bör vara delaktiga i sin egen vård och få tillfälle att uttrycka sina egna 

åsikter och tankar. Det är vårdpersonalens skyldighet att ge förutsättningar för att patienten 

ska vara delaktig. För att detta ska bli möjligt krävs det att personalen bygger en relation med 

patienten och informerar denne om sin sjukdom, samt vilka behandlingar som 

rekommenderas. En ökad förståelse och kunskap om diverse sjukdomar och behandlingar kan 

leda till att patienten deltar i de beslut som tas. För att informationen ska vara till hjälp krävs 

det att sjuksköterskan anpassar de uppgifter som förmedlas såväl muntligt som skriftligt, 

beroende på vem patienten är och dennes situation (Eldh, 2009).  

En av sjuksköterskans främsta arbetsuppgifter är att tillämpa personcentrerad vård. Detta 

innebär att sjuksköterskan med respekt tar hänsyn till individens upplevelse av sjukdom och 

ohälsa. Sjuksköterskan ska sätta individen i centrum och bevara dess värdighet, integritet och 

autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2016, a). Men även bekräfta patientens lidande 

genom att vara närvarande och tillgänglig, vilket lindrar lidandet och underlättar patientens 

situation (SSF, 2016, b). 

2.5 Teoretisk referensram - Lidande  

Lidande definieras som att genomleva smärtsamma omständigheter och kan beskrivas som en 

plåga, prövning eller elände (Arman, 2017). Det kan även beskrivas som en kränkning, ett hot 

eller en känsla av att förlora kontrollen (SSF, 2016, b). Lidande anses vara upplevelser av 

emotionellt, fysiskt eller existentiellt tillstånd i samband med smärta, oro eller ångest. Orsaker 

till lidande kan vara oändliga och kan framstå som antingen dolda eller synliga. Exempelvis 

kan förlust, död och sjukdom vara en orsak till lidande, likaså obehag och kroppslig smärta. 

Att genomgå lidande är en naturlig del av livet som formas unikt efter människans 

personlighet och omgivning. Varje människa upplever lidande på olika sätt, antingen bidrar 

det till något positivt och ger en mening i livet eller framstår som en börda och försämrar 

individens välbefinnande (Arman, 2017). 

Problemformulering 
Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att patienten ska vara delaktig och få möjligheten till att 

delta i sin behandling. Vid tvångsvård kan det innebära ett problem då vården kan leda till en 

kränkning för individens autonomi och integritet, vilket även kan orsaka ett lidande. En ökad 

kunskap inom området kan ge sjuksköterskan ökad förståelse för patienters upplevelser vid 

tvångsvård, vilket kan leda till en god och säker omvårdnad.  
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3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård. 

4. Metod  

4.1 Datainsamling 

Databaserna Cinahl, Psycinfo och Medline tillämpades utifrån studiens syfte. Cinahl valdes 

utefter dess vårdvetenskapliga forskningsområde och Psycinfo med inriktning på psykologi 

och beteendevetenskap. Den tredje databasen som valdes var Medline som syftar till 

medicinska vetenskaper. Thesaurus är ett samlingsnamn för ordlistor till diverse databaser. 

Databasernas ordlistor innehåller indexord, vilka är nyckelord som återfinns i artiklarna. För 

att hitta rätt engelsk term till studiens sökord användes ordboken Svensk Mesh. Trunkering 

(*) användes inom de sökord som söktes i fritext för en bredare sökning. I litteraturstudien 

användes ’’AND” för att kombinera söktermer och ’’OR” för att kombinera synonymer, vilka 

kallas för Booleska sökoperatorer (Kristensson, 2014).  

Studiens sökord valdes utifrån syftet vilka var patienters upplevelser och tvångsvård. Alla 

sök- och ämnesord söktes först enskilt i alla databaser innan den slutliga sökningen till 

resultatdelen. English language, Peer Reviewed och årtal 2001–2019 var de begränsningar 

som ingick i de systematiska sökningarna. För att se sökmatris, se bilaga 1.  

 
Tabell 1   
Sökblockens fritextord och ämnesord i databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo 

Databas Sökblock 1 
Sökord: Patienters upplevelser 

Sökblock 2 
Sökord: Tvångsvård 

Cinahl Fritextord: Patient’s experience 

Ämnesord: MH ”Patient attitudes” 

Fritextord: Coercion, Involuntary 

treatment, Involuntary commitment 

Ämnesord: MH “Coercion”  OR 

MH “Involuntary treatment”  OR 

MH “Involuntary commitment” 

Medline Fritextord: Patient’s experience* 

Ämnesord: valdes som fritext 

Fritextord: Coercion, Involuntary 

treatment 

Ämnesord: MH “Coercion”  OR 

MH “Involuntary treatment” 

Psycinfo Fritextord: Patient’s experience* 

Ämnesord: valdes som fritext 

Fritextord: Coercion, Involuntary 

treatment 

Ämnesord: DE “Coercion”  OR 

DE “Involuntary treatment” 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier som motsvarade syftet valdes innan den påbörjad sökning av artiklar i 

databaserna. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha genomgått någon form av 

tvångsvård. Patienters upplevelser gällande tvångsvård var fokus i de artiklar som skulle 

inkluderas till studien. Exklusionskriterierna i litteraturstudien omfattade sjuksköterskans 

upplevelser och erfarenheter av tvångsvård. Ytterligare inklusionskriterier till studien som 

tillkom senare i urvalsprocessen var att studierna som artiklarna bygger på skulle vara av 

kvalitativ metod samt vara genomförda inom Europa. 
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En urvalsprocess med fem olika urvalssteg genomfördes i respektive databas för att inkludera 

artiklar till studien. I urval ett exkluderades artiklar som inte svarade på studiens syfte genom 

att läsa titeln på alla artiklar i respektive databas. I urval två lästes artiklarnas abstract för att 

få en kort beskrivning av artiklarnas innehåll, men även för att se om artiklarnas syfte 

överensstämde med litteraturstudiens eget syfte. I urval tre lästes metod- och resultatdelen för 

att se på innehållet i materialet och se över ifall det stämde överens med litteraturstudiens 

syfte. Dessutom gjordes valet att endast inkludera artiklar av kvalitativt innehåll samt sträva 

efter nyare forskning. I urval fyra lästes 27 artiklar i fulltext för att se om innehållet stämde 

mot syftet. Valet gjordes också att eftersträva studier som genomförts inom Europa. Detta 

resulterade till att 17 artiklar totalt valdes bort. Slutligen inkluderades totalt tio artiklar till 

litteraturstudien före kvalitetsgranskningen. 

4.3 Kvalitetsgranskning 

En kritisk granskning genomfördes av tio artiklar som lästes i fulltext. Två olika 

granskningsmallar användes för att identifiera artiklarnas styrkor och svagheter. Nio artiklar 

som var av kvalitativ metod granskades med hjälp av SBU:s kvalitativa granskningsmall 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Den tionde artikeln 

som inkluderade en mixad metod av kvalitativ respektive kvantitativ metod granskades i 

enlighet med både SBU:s kvalitativa och kvantitativa granskningsmall. 

Det sammanställda resultatet visade att artiklarna till litteraturstudien var av god kvalitet. En 

artikel valdes bort i enlighet med litteraturstudiens exklusionskriterier därför att den 

genomfördes i en annan världsdel. Detta upptäcktes under kvalitetsgranskningen och berodde 

därmed inte på artikelns kvalitet. Nio artiklar valdes vidare till analys av data. I 

artikelmatrisen presenteras artiklarna, se bilaga 2 för detaljerad artikelmatris.  

4.4 Forskningsetiska överväganden  

Efter inspiration av Henricson och Mårtensson (2017) har ett neutralt förhållningssätt till 

artiklarna tillämpats i litteraturstudien. Allt resultat som framkom i artiklarna, både det 

positiva och negativa, inkluderades till litteraturstudien. De nio utvalda artiklarna till 

litteraturstudien har granskats och fått godkännande från en etisk kommitté. Samtliga 

deltagare har även informerats om studiens process och fått godkänna sin delaktighet.  

4.5 Dataanalys 

Efter inspiration av Kristensson (2014) tillämpades en integrerad analys för att sammanställa 

och bearbeta ett resultat till litteraturstudien. Artiklarna lästes i fulltext flera gånger där fokus 

låg på resultatdelen. Sedan markerades det mest betydelsefulla av resultatet som svarade på 

studiens syfte. Resultatet som markerades lästes ett flertal gånger för att säkerställa att det 

besvarade studiens syfte. Därefter dokumenterades och sammanställdes resultatet i en tabell. 

Liknande resultat kombinerades med varandra och bildade respektive preliminära 

huvudkategorier. Innehållet under de olika huvudkategorierna bearbetades och analyserades 

ytterligare för att skapa relevanta subkategorier. Allt eftersom framkom ett tydligare resultat, 

vilket omformulerade vissa av studiens huvud-och subkategorier. Resultatet under respektive 

subkategori lästes vidare för att skapa en helhet och struktur i texten. Det slutgiltiga resultatet 

bygger på fyra huvudkategorier och fem subkategorier. Studiens fyra huvudkategorier är: 

Brist på autonomi, Emotionella upplevelser, Tvångsåtgärder och Personalens bemötande.   
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5. Resultat 
Resultatet består av fyra huvudkategorier och fem subkategorier som beskriver patienternas 

upplevelser vid tvångsvård. Upplevelserna presenteras i tabellen nedan.  

 

Tabell 2 

Kategorier och subkategorier till resultatet  

Huvudkategori 

 

Subkategori 

Brist på autonomi  

Emotionella upplevelser  

Tvångsåtgärder  Åtgärder som främjar tillfrisknande 

Åtgärder som hindrar tillfrisknande  

Personalens bemötande God omvårdnad 

Brist på delaktighet 

Utövar makt  

 

5.1 Brist på autonomi 

Vid tvångsintagning och vid tillämpning av tvångsåtgärder upplevde patienterna en förlorad 

autonomi vilket väckte känslor av att inte vara värdig som människa (Chambers et al., 2014; 

Lorem, Hem & Molewijk, 2015; Riley, Høyer & Lorem, 2014). Patienterna ansåg personalens 

tvångsåtgärder som straffande som resulterade i en känsla av förlorad identitet och minskad 

självrespekt (Hughes, Hayward & Finlay, 2009). De beskrev en oro över att effekten av 

tvångsåtgärderna skulle få till följd att deras rättigheter blev fråntagna dem. Att människors 

fördomar i samhället skulle leda till en känsla av att känna sig underlägsna, vilket skulle 

påverka deras livssituation (Haw, Stubbs, Bickle & Stewart, 2011). Patienterna upplevde 

också en begränsad frihet när de inte fick lämna avdelningen utan ledsagare, men även när 

personalen inte tillät dem ta del av vårdplanen vilket skapade en känsla av att inte känna sig 

värd något (Hughes et al., 2009; Lorem et al., 2015). 

5.2 Emotionella upplevelser 

På en avdelning tillämpades avskiljning som en tvångsåtgärd där flera patienter kände ilska 

och frustration över att vara inlåsta i ett rum och inte ha tillgång till livet utanför. Detta väckte 

ytterligare en känsla av att patienterna kände sig fångade i ett fängelse som orsakade en känsla 

av skuld och skam (Haw et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2013), men även en obehaglig 

känsla av oro och rädsla (Lorem et al., 2015; Sibitz, Scheutz, Lakeman & Schrank, 2011). 

Efter tillämpade tvångsåtgärder kände patienterna även en oro över att detta skulle ske igen 

(Sibitz et al., 2011). Under tvångsvården framkom det att patienter kände en känsla av att bli 

behandlade som djur vilket även det gav en känsla av ilska och frustration (Chambers et al., 

2014; Hughes et al., 2009). En del patienter kände sig hjälplösa och ensamma när de inte 

kunde stå upp för sig själva och få sina behov tillgodosedda (Sibitz et al., 2011). Att bli 

omhändertagen med tvång av en polis och en psykiatrisjuksköterska på sin arbetsplats 

upplevdes av patienten som pinsamt och hemskt (Riley et al., 2014). 

Traumatiska upplevelser associerades med en känsla av att bli våldtagen när 

sjukvårdspersonalen höll fast patienterna och drog ned deras underkläder för att sedan 

administrera en injektion. I samband med detta berättade patienterna att de blev paralyserade, 

fick en känsla av svaghet och att de inte kunde röra på sig. De beskrev också hur personalen 
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använde sig av våld genom att hålla ned deras huvud vilket orsakade andningssvårigheter och 

fick dem att uppleva en nära döden upplevelse (Haw et al., 2011; Hughes et al., 2009). En del 

patienter uttryckte även att det var svårt att stå ut med tvångsåtgärder och att det uppfattades 

som ett helvete (Larsen & Terkelsen, 2013). Klaustrofobiska känslor upplevdes av vissa 

patienter när de blev instängda i avskiljningsrummet, de berättade vidare att det var hemskt 

och att personalen behandlade dem som kriminella (Haw et al., 2011). Patienterna upplevde 

att de kände sig hotade när personalen tillämpade bältning som en tvångsåtgärd, vilket fick 

dem att kämpa för sitt liv trots att de inte hade någon chans att fly på egen hand (Looi, 

Engström & Sävenstedt, 2015; Lorem et al., 2015).  

5.3 Tvångsåtgärder 

5.3.1 Åtgärder som främjar tillfrisknande 

Flera patienter upplevde tvångsåtgärder som viktigt, att det hjälpte dem i situationer där de 

själva inte var tillräckligt kapabla till att inse hur allvarligt deras tillstånd var. 

Tvångsåtgärderna hotade deras välmående men även att det var det enda sättet att återgå till 

sitt normala tillstånd (Sibitz et al., 2011; Katsakou et al., 2012). De beskrev att tvångsvård gav 

dem möjligheten till att samtala med sjukvårdspersonal om sina tankar och känslor vilket 

upplevdes som en trygghet. Tvångsvård var även till hjälp för att stödja deras ekonomi och 

boende (Katsakou et al., 2012). En del patienter ansåg att tvångsvård var nödvändigt när de 

befann sig under ostabila förhållanden, det hjälpte dem att återfå sin kontroll och autonomi 

(Haw et al., 2011; Larsen & Terkelsen., 2013). I situationer där patienternas impulser tog över 

och blev en fara för sig själva och andra, ansåg de tvångsvård som mest lämpligt. De kände en 

lättnad över att omhändertas av vårdpersonalen, vilket blev en bidragande faktor för allas 

säkerhet (Haw et al., 2011; Lorem et al., 2015; Katsakou et al., 2012; Sibitz et al., 2011).  

Patienterna beskrev hur tvångsvård bidrog till något positivt och meningsfullt under deras 

sjukhusvistelse, de upplevde även det som ett nödvändigt hjälpmedel i deras välmående och 

återhämtning (Hughes et al., 2009; Lorem et al., 2015). Flera patienter beskrev avskiljning 

som lugnande och hjälpsamt i samband med att de själva kunde reflektera och tänka över sitt 

beteende under tiden de var upprörda (Haw et al., 2011). Tvångsvård i hemmet ansågs vara ett 

bättre alternativ än att vara inlagd på sjukhus (Riley et al., 2014). Patienter uttryckte att 

läkemedelseffekter lugnade dem, fick de att slappna av och ansågs som hjälpsamt. De beskrev 

också att effekterna fick de att känna välmående, att läkemedlet fungerade och ansågs som 

något bra. Flera patienter ansåg att det var bra med avskiljning och upplevde det som neutralt, 

de besvärades inte av att bli avskilda. Patienterna beskrev även akutmedicinering och bältning 

som en neutral upplevelse (Haw et al., 2011). Flera patienter upplevde att tvångsvård inte 

påverkade deras sociala relationer (Hughes et al., 2009).  

5.3.2 Åtgärder som hindrar tillfrisknande 

Tvångsåtgärder upplevdes inte vara gynnsamma eftersom det orsakade mer lidande än 

tillfrisknande för patienterna. De ansåg att tvångsåtgärderna förvärrade deras 

sjukdomstillstånd (Chambers et al., 2014; Hughes et al., 2009; Katsakou et al., 2012) och 

påverkade deras fysiska och mentala hälsa. Men även att det skapade ett ärr för livet 

(Chambers et al., 2014). Patienterna upplevde att avskiljning inte var rätt att tillämpa när det 

pågick för länge, eftersom det fick dem att känna sig sämre i sitt välmående (Larsen & 

Terkelsen, 2013). Flera patienter berättade att åtgärderna ansågs som onödiga och 

meningslösa i samband med att det inte främjade deras återhämtningsprocess (Riley et al., 

2014). Begränsningarna på avdelningen ansågs vara ett hinder för patienternas egenförmåga 
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eftersom det skapade en känsla av oduglighet. Att de inte fick lämna avdelningen fastän de 

kände sig redo minskade deras egenförmåga och fick dem att bli tveksamma till sig själva. 

Patienterna upplevde även hur det sociala livet rasade samman och påverkade deras relationer 

negativt (Hughes et al., 2009). Ett ytterligare hinder för tillfrisknandet som upplevdes av 

patienterna var att det fanns brister i omvårdnaden som gjorde att de inte kände sig 

respekterade, att åtgärderna inte var tillräckliga för att återställa deras hälsa (Sibitz et al., 

2011). Åtgärderna förvärrade patienternas impulser eftersom de inte visst vad de skulle göra 

eller vem de skulle vända sig mot vid tvångsmedicineringen. Detta ledde till en känsla av att 

förlora kontrollen över sin situation (Hughes et al., 2009).  

Läkemedelsbiverkningar upplevdes av patienter som både skrämmande och gav en känsla av 

fysisk smärta. De fick en känsla av att munnen stängdes, vilket gjort ont och medförde till att 

de inte kunde prata. Biverkningarna beskrevs som livshotande då läkemedlet gjorde det svårt 

att andas, gav trötthet men även dåsighet (Hughes et al., 2009). Läkemedlets effekt ansågs 

vara som att genomgå ett helvete därför att patienten kände sig paralyserad och fick svårt att 

komma upp ur sängen. Patienten tappade aptiten men även kontrollen över sin kropp (Riley et 

al., 2014). 

Flera patienter berättade att tvångsvård hade upplevts som både positivt och negativt (Haw et 

al., 2011). De ansåg tvångsintagning som nödvändigt och sjukhuset som en säker plats att 

återhämtas på. Men de uttryckte även att personalen kunde hanterat deras situation med färre 

tvångsåtgärder. Patienterna upplevde att de var i behov av tvångsvård, men ändå inte. Att bli 

tvångsvårdad under några dagar ansågs hjälpsamt och mer acceptabelt än att vara 

tvångsvårdad i flera veckor. De upplevde att långa perioder på sjukhuset slösade med deras 

tid och påverkade deras självständighet negativt (Katsakou et al., 2012). Tvångsvård i 

hemmet upplevdes som något positivt eftersom det minskade tvångsåtgärderna, gav möjlighet 

till en ökad frihet och bevarade deras identitet. Trots det upplevdes en begränsad frihet i 

samband med att patienterna var tvungna att anpassa sin vardag till vårdpersonalens besök. 

Patienterna upplevde en känsla av iakttagelse, vilket oroade och stressade patienterna över att 

bli inlagda på sjukhuset igen. De upplevde trots det att personalen anpassade deras 

individuella behov, vilket ökade deras flexibilitet och inflytande i deras behandling (Riley et 

al., 2014).  

5.4 Personalens bemötande 

5.4.1 God omvårdnad 

Personalen upplevdes som respektfull, kunnig och vid god hälsa (Sibitz et al., 2011), och 

ansågs omtänksamma trots att de utövade tvångsmetoder. Patienterna fick en känsla av att 

personalen ville dem gott genom att uppmärksamma deras hälsa och välbefinnande, vilket 

medförde en ömsesidig relation (Haw et al., 2011; Hughes et al., 2009). Patienterna uttryckte 

att personalen tillhandahöll en bra kvalité av omvårdnad under sjukhusvistelsen (Hughes et 

al., 2009). Sjuksköterskorna ansågs även som pålitliga när de samtalade med patienten, detta 

medförde en positiv effekt till deras mentala hälsa och gav patienten en känsla av förtroende 

(Chambers et al., 2014).    

5.4.2 Brist på delaktighet 

Patienterna upplevde brist på delaktighet och valmöjligheter när den aktuella tvångsåtgärden 

inte räckte till, vilket ledde till att de inte bidrog till sin egen behandling (Lorem et al., 2015; 

Riley et al., 2014). Vid tillämpade tvångsåtgärder saknade patienterna tillräckligt med 
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information om hur länge avskildheten skulle pågå (Haw et al., 2011). Men även varför de 

blev intagna och vad som var på väg att ske. Detta medförde ett hinder i medverkandet och en 

känsla av osäkerhet om vilka rättigheter de hade rätt till (Lorem et al., 2015; Katsakou et al., 

2012). En del patienter upplevde hur brist på information i form av att inte veta vad som 

skulle ske härnäst och hur brist på delaktigheten vid tillämpade tvångsåtgärder, ökade deras 

ångest men också förvärrade deras psykos (Sibitz et al., 2011). Flera patienter uttryckte att 

deras behov och känslor inte blev tillfredsställda under de omständigheter där de behövde 

personalens stöd som mest. Det bidrog till att de blev passiva och uttryckte en känsla av 

maktlöshet. Patienterna upplevde att de blev ignorerade genom att de inte blev tagna på allvar, 

inte blev lyssnade till och inte blev sedda som individer när de blev intagna med tvång eller 

under avskiljningen (Chambers et al., 2014; Haw et al., 2011; Looi & Engström, 2015; Riley 

et al., 2014). Vid bältning upplevde patienten en känsla av att inte kunna försvara sig från att 

bli tvångsmedicinerad, vilket väckte ytterligare en känsla av att inte bli sedd som människa 

och kunna samverka med personal (Sibitz et al., 2011).  

5.4.3 Utövar makt 

I flera studier förekom det att patienterna upplevde en känsla av att sjukvårdspersonalen 

utövade sin maktposition under olika tvångsåtgärder som avskildhet, tvångsmedicinering och 

bältning (Chambers et al., 2014: Haw et al., 2011; Riley et al., 2014; Sibitz et al., 2011). 

Patienterna ansåg att personalen utövade sin makt i syfte att straffa dem genom att avlägsna 

personliga tillhörigheter och begränsa deras frihet (Haw et al., 2011; Hughes et al., 2009; 

Lorem et al., 2015). De upplevde också personalen som opålitliga och oprofessionella under 

tillämpande tvångsåtgärder som bältning, vilket resulterade i att de kände sig underlägsna och 

förolämpade. Patienterna beskrev vidare att de under situationen fick en känsla av att de blev 

behandlade som djur och kände sig förnedrade. Personalen betedde sig på ett sätt som fick 

dem att framstå som underordnade (Haw et al., 2011). Patienterna ansåg sig själva vara en 

utesluten grupp på grund av samhällets fördomar och normer. Detta upplevdes som 

diskriminerande, underordnande och gav en känsla av att inte bli behandlad som människa i 

samband med personalens bemötande (Chambers et al., 2014).  

Resultatsammanfattning  

Patienternas upplevelser vid tvångsvård bestod av blandade upplevelser, vilka framkom i 

litteraturstudiens fyra huvudkategorier. Resultatet visade att brist på autonomi begränsade 

vardagen och gav dem en känsla av minskat människovärde. I resultatet framkom patienternas 

emotionella upplevelser som ilska och frustration, men även att de upplevde en känsla av 

skuld och skam. Tvångsåtgärder ansågs både som främjande och hindrande för patienternas 

återhämtningsprocess. De upplevde åtgärderna som nödvändigt när de blev en fara för sig 

själva och andra. Men även ansågs skapa mer lidande och ett försämrat välmående. 

Personalens bemötande visade på en god omvårdnad genom att patienternas hälsa och 

välmående uppmärksammades. Trots det upplevde dem även en maktutövning, vilket inte gav 

möjligheten till att delta i behandlingen.   

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion 

 

För att svara på litteraturstudiens syfte tillämpades en systematisk sökning bestående av nio 

vetenskapliga artiklar. Denna metod ansågs som relevant då den resulterar i en översikt och 
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sammanhållen bild över kunskapsläget baserat på aktuell forskning. En alternativ metod som 

skulle kunna användas för att besvara syftet är en kvalitativ intervjustudie, vilket däremot inte 

var möjligt att utföra. Detta hade eventuellt medfört till en ökad förståelse av patienters 

upplevelser av tvångsvård samt resulterat i en allt mer uppdaterad bild om det aktuella läget. 

 

I databasen Cinahl söktes ’’Patient’s experience’’ som fritextord för att se nyckelorden i de 

artiklar som framkom i sökningen. Detta visade att ’’Patient attitudes’’ uppstod som 

nyckelord i flertal artiklar, vilket vidare framkom som ett ämnesord i Cinahl och valdes till 

studiens sökning. En alternativ sökning som hade kunnat tillämpas var att kombinera 

sökorden ’’Patient’s experience” OR ’’Patient attitudes”. Detta kunde ha skapat en bredare 

sökning och medfört ytterligare resultat till litteraturstudien. I de resterande databaserna 

Psycinfo och Medline, valdes att använda ”Patient’s experience*” som fritextord för att inga 

relevanta ämnesord svarade på studiens syfte. Detta val resulterade i att relevanta artiklar 

framkom som svarade på studiens syfte. Trots de utvalda sökorden kan det ha medfört att 

studien missat eventuella passande sökord som kunnat bidra med betydelsefulla resultat till 

studien. 

Litteraturstudiens systematiska sökning begränsades till English language för att utesluta 

artiklar med andra språk. Peer reviewed användes som en begränsning för att artiklarna har 

granskats och lästs av experter inom ämnet före publicering. Artikelsökningen begränsades 

med årtalen 2001–2019. Denna begränsning valdes att behållas för att få ett större omfång av 

artiklar eftersom det inte förekommer mycket forskning inom området. Detta kan vara en 

svaghet i studien då Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en litteraturstudie kräver 

artiklar som är av aktuellt innehåll för att anses som trovärdiga. Efter urvalsprocessen blev 

den äldsta artikeln i resultatet från år 2009 och den senaste från år 2015. 

De utvalda artiklar skulle bestå av kvalitativa studier eftersom det är en rekommenderad 

metod av Kristensson (2014), som beskriver att kvalitativa studier oftast bygger på en 

induktiv ansats och undersöker människors upplevelser av ett fenomen. Detta för att bilda en 

fördjupad och ökad förståelse av deras upplevelser. Utöver de kvalitativa artiklarna som 

valdes till litteraturstudien, inkluderades även en mixad metod av kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. Endast den kvalitativa delen i resultatet valdes att användas, vilket betyder 

att den kvantitativa delen valdes bort. Att välja bort kvantitativa artiklar kan påverka 

litteraturstudiens resultat, genom att det medför en risk att missa ytterligare resultat som 

kunnat tillföra något till litteraturstudien. 

Valet att exkludera sjuksköterskans upplevelser och åsikter valdes då studiens syfte endast 

talar för patienternas upplevelser vid tvångsvård. Det valdes även att exkludera artiklar där 

studierna inte genomfördes inom Europa. Detta eftersom det förekommer variationer i 

lagstiftningen gällande tvångsvård, där Europas lagar skiljer sig från resten av världens lagar 

(Arlebrink, 2014). Valet av att exkludera artiklar utanför Europa gjordes i det fjärde 

urvalssteget, eftersom det insågs att lagstiftningen kunde påverkat de olika studierna. Därför 

ansågs det vara bättre att välja studier inom Europa där liknande lagstiftning förekommer. En 

annan anledning som utgör exklusionen var tanken om att överförbarheten och 

förbättringsarbetet i första hand kan tillämpas i Sverige och inom Europa. 

Av litteraturstudiens nio resultatartiklar kom fyra från England och tre från Norge. Detta kan 

vara betydande för resultatet eftersom dessa länder har liknande lagar inom tvångsvården och 

kan ha medfört att upplevelserna framstod som liknande. Om litteraturstudien hade inkluderat 

artiklar från andra delar av världen, skulle resultatet kunnat sett ut på ett annorlunda sätt. 
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I urval fyra lästes 27 artiklar i fulltext där 17 artiklar valdes bort. Anledningen till detta var att 

till litteraturstudien eftersträva studier som var genomförda inom Europa men också att dess 

innehåll stämde mot syftet efter genomläsning. 17 artiklar uppfyllde inte dessa krav och 

valdes därför bort i åtanke om att risken för att ha missat ytterligare upplevelser i artiklarnas 

resultat kan ha påverkat litteraturstudien.  

SBU:s kvalitativa och kvantitativa granskningsmall valdes för att bedöma artiklarnas 

trovärdighet, styrkor och svagheter. Det är av vikt att kritiskt granska litteratur som valts till 

studien eftersom det förekommer artiklar med hög respektive låg kvalitet. Kristensson (2014) 

beskriver att det krävs en så hög kvalitet som möjligt för att kunna inkludera artiklar till en 

studie. Efter kvalitetsgranskningen valdes en artikel bort, vilket inte berodde på kvaliteten på 

artikeln utan på grund av att den genomfördes utanför Europa. Detta upptäcktes sent på grund 

av tidigare misstag i urvalet.  

I en av artiklarna som valdes till litteraturstudien, visade det sig att i urvalsprocessen hade en 

avdelningschef och läkare gjort urvalet. Detta kan framstå som en brist eftersom 

avdelningschef och läkare kan styra urvalet genom att endast välja patienter som är lämpliga 

till studien. Trots denna brist tillförde artikeln information som var av vikt till litteraturstudien 

och därför gjordes valet att inkludera den. I två artiklar som valdes till litteraturstudien 

framkom både upplevelser av vårdpersonal/sjuksköterskor och patienter. I resultatdelen 

framstod tydligt vilka upplevelser som tillhörde patienterna respektive 

vårdpersonal/sjuksköterskor och därför inkluderades artiklarna till litteraturstudien. I en 

artikel framkom det att deltagarna fick 124 kronor som belöning för medverkande i en studie. 

Detta kan framstå som en brist då valet att delta i studien kan bero på ekonomiska skäl. 

Ytterligare en studie som påpekades vara en brist berodde på att deltagarna i studien 

rekryterades genom meddelanden i sociala medier. Detta kan ha medfört en risk till att vem 

som helst kunnat medverka i studien. Trots bristerna bidrog artiklarna information som var av 

vikt till litteraturstudien och därför gjordes valet att inkludera dem. 

Efter inspiration av Kristensson (2014) tillämpades en integrerad analys för att skapa en 

väldisponerad sammanställning av litteraturstudiens resultat. Detta bidrog även till att vidare 

forma diverse huvud-och subkategorier genom att analysera data i olika steg.  

Litteraturstudiens valda artiklar var etiskt godkända, däremot framkom det inte tydligt i en av 

artiklarna. Detta medförde ytterligare en granskning av artikeln genom att gå in på tidskriftens 

hemsida där det framgår att det krävs ett etiskt tillstånd för publiceringen av studien.   

6.2 Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur patienter upplever tvångsvård. Dessa upplevelser 

presenteras under fyra huvudkategorier: Brist på autonomi, Emotionella upplevelser, 

Tvångsåtgärder och Personalens bemötande.  

Resultatet i litteraturstudien visade att brist på autonomi var vanligt förekommande och något 

som många patienter upplevde. Patienterna kände en begränsad frihet för att de inte fick 

lämna avdelningen eller vara delaktiga i sin vård, vilket medförde en känsla av minskad 

värdighet. Liknande resultat framkom i en studie av Hopkins, Loeb och Fick (2009). 

Litteraturstudien visade även patienternas oro över att tvångsåtgärderna skulle leda till att 

deras rättigheter fråntogs dem. Enligt Mayers, Keet, Wynkler & Slisher (2010) ansåg flera 

patienter att deras rättigheter blev kränkta och mindre värda i samband med personalens 

tillämpade tvångsåtgärder. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2014) beskriver att 

individens rättigheter ska respekteras oavsett omständigheterna. Vidare uppmärksammas även 
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sjuksköterskans skyldighet att i sitt omvårdnadsansvar, ta hänsyn till patientens egna beslut 

och rätten till att delta i sin behandling. Det anses vara en mänsklig rättighet att bli behandlad 

med respekt och på ett likvärdigt sätt bortsett från individens etnicitet eller bakgrund. Att som 

individ inte känna sig respekterad och inte erbjudas några valmöjligheter kan medföra en 

känsla av att känna sig kränkt. En förlorad autonomi kan leda till svårigheter för patienterna 

att inte kunna göra sin röst hörd eller uttrycka sina åsikter om sin egen behandling. SSF (2016, 

a) tar upp vikten av att bevara patientens värdighet, integritet och autonomi, vilket anses vara 

grunden för en god och säker vård.  

Resultatet visade att det var vanligt förekommande med emotionella upplevelser, där 

avskiljning upplevdes som en negativ tvångsåtgärd. Patienterna kände ilska och frustration 

över att vara avskilda från yttervärlden. De upplevde även skuld och skam när de blev inlåsta 

i ett rum vilket medförde en känsla av att känna sig fångad i ett fängelse. Detta lyfter 

Faschingbauer, Peden-McAlpine och Tempel (2013) som beskriver att patienterna kände ilska 

och förnedring under tiden de var avskilda. Enligt LPT (SFS, 1991:1128) ska tvångsåtgärder 

utövas i den omfattning när de är som mest nödvändiga, vilket innebär i situationer när 

patienten motsätter sig vård och behandling. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2014) 

beskriver godhetsprincipen och icke-skada principen som syftar till att göra gott och inte 

skada individen. Däremot är det svårt att helt utesluta fysiska ingripanden som kan skada 

personens värdighet. Vårdpersonalen anses tillämpa tvångsåtgärder på ett sätt som kan 

medföra negativa upplevelser av situationen. Att bli vårdad mot sin vilja kan orsaka onödigt 

lidande och skada för patienten. Trots det måste vårdpersonalen förhålla sig till lagar och 

riktlinjer, vilket utgör ett dilemma. Därför anses det vara av vikt att överväga 

tvångsåtgärdernas effekt, där nyttan ska överväga eventuella skador för patienten.  

Litteraturstudiens resultat visade att tvångsåtgärder ansågs både som främjande och hindrande 

för patienternas återhämtningsprocess. Patienterna upplevde tvångsåtgärder som onödigt 

eftersom det förvärrade deras sjukdomstillstånd och orsakade mer lidande än tillfrisknande för 

dem. Liknande resultat framkom i en studie av Faschingbauer et al. (2013). I litteraturstudien 

ansågs det även som nödvändigt i situationer där deras impulser tog över och bidrog till en 

fara för sig själva och andra. Dessutom upplevde de en känsla av lättnad när de omhändertogs 

av sjukvårdspersonalen, därför att de själva inte kunde inse hur allvarligt deras 

sjukdomstillstånd var. Detta styrks av Hopkins et al. (2009) som beskriver att patienterna 

kände lättnad över att omhändertas av sjuksköterskorna och få hjälp med sina bekymmer. 

Sjöström (2014) beskriver tre olika kriterier för att ofrivilligt vårdas under tvång. Personen 

ska lida av en allvarlig psykisk störning och ha ett behov av psykiatrisk dygnet runt vård, 

samt sakna förmåga att ta ställning till sin vård. Utöver kriterierna bör personen även vara en 

fara för sig själv eller andra. Det anses vara en trygghet för den enskilda individen, men även 

för samhället att det förekommer lagar som bidrar till säkerhet och minimerar risken för att 

den utsatta individen ska skada sig själv och andra.  

I studiens resultat framkom det att personalen tillämpande en god omvårdnad genom att 

uppmärksamma patienternas välmående och hälsa, vilket medförde en ömsesidig relation. 

Liknande resultat påvisas i en studie av Faschingbauer et al. (2013). Trots den goda 

omvårdnaden upplevde patienterna en maktutövning av personalen. Detta gav dem inte 

möjligheten att delta i sin behandling och medförde ett lidande, vilket försämrade deras 

välmående. De ansåg sig även vara en utesluten grupp till följd av samhällets fördomar och 

normer. Detta bekräftar Arman (2017) som beskriver att lidande kan framstå som en plåga 

och ett elände som medför ett försämrat välbefinnande hos människan. Psykisk ohälsa anses 

fortfarande som något tabubelagt och stigmatiserat i samhället, något som ska ’’tystas ned’’. 

Detta kan i sin tur medföra ett lidande för de utsatta genom att de känner en känsla av skuld 
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och skam över sin situation. Samhällets fördomar anses kan ha påverkat personalen och 

medfört det dåliga bemötandet och lidandet patienterna fick uppleva under sin vårdtid. 

Ytterligare en anledning till patienternas negativa upplevelser kan anses bero på 

sjuksköterskans brist på kunskap och erfarenheter av psykisk ohälsa. Enligt SSF (2016, b) kan 

sjuksköterskan lindra lidandet genom att tillämpa en god omvårdnad som bygger på ett 

respektfullt bemötande. Detta medför att den enskilda individen kan få möjlighet att uppleva 

delaktighet i vården. Genom att människor vågar prata öppet om psykisk ohälsa kan det anses 

påverka attityder och bryta tabun i samhället. Detta kan även leda till att de drabbade söker 

hjälp i tid innan sjukdomen förvärras och går för långt att de slutligen behöver vårdas under 

tvång. Sjuksköterskan bör sätta patienten i centrum och tillgodose deras behov genom att 

aktivt lyssna och uppmärksamma dem. Detta kan medföra en god och patientsäker omvårdnad 

som lindrar patientens lidande.  

Socialstyrelsen (2019) beskriver att inget specifikt kön dominerar inom tvångsvården i 

Sverige. Trots det framgår en skillnad i resultatets utvalda artiklar, som visar att fler män 

tvångsvårdas i Europa. Totalt tvångsvårdades 83 kvinnor och 98 män utifrån sju artiklar i 

resultatet. I de resterande två artiklarna framgår inga specifika kön. Schön (2013) beskriver i 

sin studie gällande genusperspektiv och förklarar skillnaden på hur kvinnor och män upplevde 

och beskrev tvångsvården. Kvinnor var mer benägna till att prata om och uttrycka sina 

känslor, medan män agerade mer diskret och uttryckte ett mindre känslomässigt beteende. 

Vidare beskrev männen de förväntningar som samhällets normer kräver av dem, att de ska 

kunna ’’ta hand om sig själva’’ och framstå som starka. Denna skillnad kan anses bero på den 

rådande machokulturen i samhället, vilket kan leda till att män inte söker vård i tid. Detta kan 

medföra att män kommer till det stadiet där tvångsvård anses vara det enda möjliga 

alternativet för deras tillfrisknande. Om litteraturstudien hade inkluderat artiklar från andra 

delar av världen, skulle resultatet kunnat sett ut på ett annorlunda sätt. 

7. Slutsatser 

Ett gott bemötande från sjuksköterskan kan medföra en möjlighet för patienten att känna sig 

delaktig och kunna delta i sin behandling. Därför är det av vikt med en personcentrerad vård 

för att främja patientens hälsa och minska lidandet inom tvångsvården.  

7.1 Klinisk nytta 

Studien har uppmärksammat patienters upplevelser vid tvångsvård och visar att vården till 

patienten kan förbättras. Att få en ökad förståelse för patienters upplevelser kan i praktiken 

hjälpa sjuksköterskan att tillämpa en personcentrerad vård, vilket även leder till ett förbättrat 

omvårdnadsarbete inom tvångsvården. För att detta ska ske bör sjuksköterskan utveckla ett 

gott bemötande som grundar sig på respekt, empati och skapar förtroende hos patienten. 

Sjuksköterskan ska på ett anpassat sätt förmedla information och ta hänsyn till vem patienten 

är och dennes situation. Genom att uppmärksamma patienternas känslor och upplevelser kan 

det bidra till en bättre och säkrare vård till dem.  

7.2 Fortsatt forskning  

Författarna anser att användning av tvångsvård kommer att öka i framtiden på grund av att 

psykisk ohälsa blir allt vanligare i dagens samhälle. För att kunna förbättra patienternas 

upplevelser vid tvångsvård och öka deras trygghet är ett fortsatt forskningsarbete nödvändigt. 

I nuläget förekommer det en brist på studier om tvångsvård, vilket innebär att fortsatt 
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vetenskaplig forskning krävs för att uppnå en bredare kunskap och förståelse om patienters 

upplevelser vid tvångsvård. Även fortsatt forskning om anhörigas åsikter angående 

tvångsvård behövs, då anhöriga är en del av behandlingen och kan vara en bidragande faktor 

till patientens återhämtning.  
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study was to 

report on 

forensic 

rehabilitation 

inpatients’ 

experiences and 
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physical 
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emergency 
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medication. 

Mixad design av kvalitativ respektive kvantitativ metod. 

Population: 

Studien utfördes på ett välgörenhetspsykiatriskt sjukhus, 

kriminaltekniska rehabiliteringen.  
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om var intervjuerna utspelade sig. 

Deltagarna fick en belöning på tio 

pund som motsvarar 124 svenska 

kronor. Beroende på om detta 

framkom innan eller efter 

deltagandet, kan det resultera till en 

svaghet/negativ inverkan.  
Deltagarna i studien identifierades 

av en sjuksköterska vilket kan vara 

en brist eftersom hen kan styra 

urvalet.  

Studiens resultat inkluderade 

huvudteman med flera 

underkategorier av patienters 

upplevelser av tvångsåtgärder. 

Nedan presenteras huvudteman: 

 

1. Tid för tystreflektion 

2. Förhindra skada för sig själv 

och andra 

3. Positiva effekter av 

tvångsmedicinering 

4. Obehagliga tankar och känslor 

5. Fysisk smärta, skada samt 

rädsla för döden 

6. Kontroll 

7. Förlust av rättigheter 

8. Positiva attityder och 

upplevelser 

9. Negativa attityder och 

upplevelser 

 

Ambivalenta och likgiltiga 

upplevelser framkom. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hughes, R., Hayward, M., & 

Finlay, W. M. L. (2009) 

 

Patients’ perceptions of the 

impact of involuntary inpatient 

care on self, relationships and 

recovery.  

 

Journal of Mental Health, 

18(2), 152-160. 

 

 

England. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore patients’ 

perceptions of the impact of 

involuntary inpatient care on 

self, relationships and recovery. 

 

Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

Deltagare med tidigare 

erfarenheter av ofrivillig 

tvångsvård. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej.  

Urvalsförfarande: 

Framgår ej. 

Urval: 

Ändamålsenligt urval. 12 

deltagare. 7 kvinnor och 5 män, 

19-62 år.  

Diagnoser: Bipolär sjukdom – 

6st, Borderline - 2st, 

Depression - 2st, Schizofreni - 

2st. 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerat 

intervjuschema.  

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor: 

Datainsamlingen analyserades 

av ytterligare två forskare för 

att få ökad validering. Brett 

omfång av känslor och 

upplevelser på resultatdelen.  

 

Svagheter:  

Population framgår ej. 

Exklusionskriterier saknas. 

Urvalsförfarande framgår ej i 

studien.  

Studiens resultat omfattade fyra 

huvudkategorier om patienters 

upplevelser av tvångsvård: 

1.Syn på självkänsla: förlust av 

självrespekt, förlorad identitet, 

värdelöshet och minskad själv 

förmåga. 

2.Upplevelse av relationer och 

interaktioner: det sociala livet 

kollapsade. Omtänksamma och 

vårdande personal. 

3.Upplevelse av ofrivillig 

sjukvård: traumatiserande. 

4.Medicinering: en behandling i 

återhämtningsprocessen Ökad 

ångest och fysisk smärta. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land    

Syfte Metod Värdering Resultat 

Katsakou, C., Rose, D., Amos, 

T., Bowers, L., McCabe, 

Rosemarie., Oliver, D., Wykes, 

T., & Priebe, S. (2011). 

 

Psychiatric patients’ views on 

why their involuntary 

hospitalisation was right or 

wrong: a qualitative study. 

 

 

Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology, 

47(7), 1169-1179. 

 

 

England. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore involuntary 

patients’ retrospective views on 

why their hospitalisation was 

right or wrong.  

Kvalitativ metod med en 

grounded theory design. 

Population: 

Ofrivilligt inlagda patienter på 

22 sjukhus på tre olika 

psykiatriska avdelningar.  

Inklusionskriterier: 

Deltagare med erfarenheter av 

tvångsintagning som positivt 

och negativt. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej.  

Urvalsförfarande: 

Urval valdes från en större 

kvantitativ utredning av 

ofrivillig tvångsintagning.  

Urval: 

Ändamånsenligt urval.  

69 deltagare. Bortfall: 10st. 

Slutlig studiegrupp: 55st. 

25 kvinnor och 30 män, 28–48 

år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Styrkor: 

En tydlig beskrivning av 

dataanalysen. Tydlig 

beskrivning av studiens miljö 

vilket utspelade sig hos de 

flesta deltagarnas hem. 

  

Svagheter:  

Exklusionskriterier framgår ej. 

Deltagarnas upplevelser delades 

in i tre olika huvudkategorier: 

Positiv grupp, negativ grupp 

och ambivalent grupp. 

 

Majoriteten av deltagarnas 

upplevelser i de tre 

huvudkategorierna: mentalt 

instabil, känsla av brist på 

kontroll, behov av tvångsvård, 

förhindra självskada, trygghet, 

inget behov av tvångsvård och 

kränkning av individens 

autonomi, upplevelse av ett 

fängelse. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land    

 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Larsen, I. B,. & Terkelsen, T. 

B. (2013).  

 

Coercion in a locked 

psychiatric ward: Perspectives 

of patients and staff.  

 

Nursing Ethics, 21(4), 426-436. 

 

 

Norge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How do patients and staff in a 

Norwegian locked psychiatric 

ward experience coercion?  

Kvalitativ metod med en 

fenomenologisk design. 

Population: 

Deltagare valdes från en 

psykiatrisk avdelning.  

Inklusionskriterier: 

Deltagare som har blivit utsatta 

av olika tvångsåtgärder 

tillämpade av vårdpersonal.  

Exklusionskriterier: 

Framgår ej.  

Urvalsförfarande: 

Framgår ej. 

Urval: 

34 deltagare. 12 st patienter (9 

män och 3 kvinnor), 17–53 år.  

22 st vårdpersonal (14 män och 

8 kvinnor), 25-60 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Data samlades in genom 

observationer och samtal eller 

intervjuer med personal och 

patienter. 

Analysmetod: 

En kvalitativ analysmetod. 

Styrkor: 

Till följd av deltagarnas 

växelvisa tillstånd fick 

forskaren på ett försiktigt och 

spontat sätt samtala/intervjua 

med dem, vilket gav en neutral 

inblick på upplevelserna. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier framgår ej. 

Det var svårt att planera 

intervjuer med deltagarna 

relaterat till deras snabbt 

växlande beteende. 

Urvalsförande framgår ej. 

Deltagarna upplevde tvång på 

olika sätt. Huvudteman var (1) 

korrigeringar och husregler, 

(2) tvång uppfattas som 

nödvändigt, (3) betydelsen av 

den materiella omgivningen och 

(4) behandlas som en 

människa.  

 

Patienter kände sig ofta 

underordnade, och att 

personalen kränkte deras 

värdighet. De kände ilska, 

obehag, upplevelse av fängelse, 

sämre välmående, ingen fri 

vilja. 

 



 

 

Artikelmatris                                                                                                                                                                        6(9) 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land     
Syfte Metod Värdering Resultat 

Lorem, G. F., Marit, 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.  

 

 

Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

The present study aims to 

discuss patients' ‘moral’ 

evaluation of coercion.  

Kvalitativ metod med en 

induktiv ansats. 

Population: 

Deltagare valdes från en 

akutpsykiatrisk vårdavdelning.  

Inklusionskriterier: 

Deltagare som har blivit 

tvångsvårdade av 

sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

Urvalsförfarande: 

Framgår ej. 

Urval: 

11 deltagare. 

4 patienter, 20-50 år.  

7 sjuksköterskor, ålder framgår 

ej. 

Datainsamlingsmetod: 

Data samlades in genom  

individuella intervjuer med 

patienterna och 

fokusgruppdiskussioner med 

sjuksköterskorna.  

Analysmetod: 

Data analyserades i två olika 

steg. I första steget användes en 

kombination av intuitiv- och 

strukturerad metod. I andra 

steget användes tematisk 

analys.  

Styrkor: 

Tydlig beskrivning på vart 

intervjuerna utspelade sig. 

Individuella intervjuer kan 

fånga en djupare och bredare 

inblick av patienters 

upplevelser. En tydlig 

datainsamlingsmetod samt 

dataanalysmetod framkom. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier samt 

urvalsförfarande framgår ej.  

Patienters upplevelse framkom 

som både positiva och negativa.  

 

Överensstämma och acceptera: 

tvångsvård som hjälp och vård 

och tillit till vårdpersonalen. 

Förhindra självskada, 

självkännedom, lättnad och 

meningsfullt. 

 

Slåss eller kämpa emot: fysiskt 

motstånd och vädja om 

patientens rättigheter. Obehag, 

hotfullt 

 

Uppgivenhet: begränsad frihet, 

brist på autonomi, brist på 

information eller en bra 

anledning till tvångsvård. Inte 

bli lyssnad till och inga 

valmöjligheter. Upplevdes som 

straffande. Överdriven eller 

onödig användning av tvång.  
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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, Vol 36(2), 96-103.  

 

 

Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of this study was to 

describe how people who self-

harm perceive alternatives to 

coercive measures in relation to 

actual experiences of 

psychiatric care.  

Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

Deltagare minst 18 år. 

Erfarenhet av självskada och 

varit inlagd på en psykiatrisk 

avdelning. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades genom 

meddelanden i sociala medier, 

där fick de besöka en hemsida 

som gav ytterligare information 

om studien. 

Urval: 

19 deltagare, kvinnor och män, 

framgår ej hur många av varje 

kön. 23-60 år.  

Datainsamlingsmetod: 

19 självrapporter. 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor:  

Genom självrapporter kan 

deltagarna känna mer 

bekvämlighet och bete sig mer 

öppet, detta kan ge en fördjupad 

förståelse av deras upplevelser. 

Tydliga inklusionskriterier.  

 

Svagheter: 

Den totala populationen samt 

exklusionskriterier framgår ej. 

Eftersom studien baseras på 

självrapporter via sociala 

medier och vidare till en 

hemsida, finns risk att vem som 

helst deltar. 

Upplevelser vid tvångsvård: 

Traumatiskt, ett helvete, kämpa 

för sitt liv, inte få sina behov 

tillgodosedda och inte bli 

lyssnad till, maktlösa.  

 

 

Resultatet omfattade tre 

kategorier: en önskan om 

förståelse istället för 

försummelse; en önskan om 

ömsesidig relation i stället för 

misstro; en önskan om 

professionalism istället för en 

kontraproduktiv vård.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land      
Syfte Metod Värdering Resultat 

Riley, H., Hoyer, G., & Lorem, 

G. F. (2014). 

  

 

When coercion moves into your 

home’—A qualitative study of 

patient experiences with 

outpatient commitment in 

Norway. 

  

 

Health & Social Care in the 

Community, 22(5), 506-514. 

  

 

Norge. 

 

 

To explore patients’ 

experiences with OC, and how 

routines in care and health 

services affect patients’ 

everyday living.  

Kvalitativ metod. 

Population: 

27 patienter valdes från ett 

universitetssjukhus i norra 

Norge.  

Inklusionskriterier: 

Alla patienter ska ha varit 

inneliggande och vårdats under 

tvångsvård i minst tre månader. 

Exklusionskriterier: 

Uppenbara språkbarriärer och 

brist på kapacitet till samtycke. 

Urvalsförfarande:  

Urvalet av patienter som deltog 

var baserad på strategiskt urval. 

Urval: 

11 deltagare. 4 kvinnor och 7 

män, 23–60 år. 

Bortfall: 16 st. 

Datainsamlingsmetod: 

Kvalitativ intervjustudie, 

fokusgrupper.  

Analysmetod: 

Tematisk narrativ analys. 

 

Styrkor:  

Analysmetoden är lämplig för 

att utveckla teoretiska argument 

och uppmanar läsaren att tänka 

bortom det uppenbara i 

intervjun och skapar utrymme 

för tolkning. 

 

Svagheter:  

Resultatet samlades in via 

gruppintervjuer, vilket kan leda 

till obekvämlighet mellan 

deltagare och att de inte vågar 

prata lika öppet. Detta kan 

medföra en begränsad 

datainsamling. 

 

Resultatet delades in i tre 

huvudteman relaterat till 

deltagarnas upplevelser vid 

tvångsvård under olika 

omständigheter: 

  

Inneliggande på sjukhus: brist 

på autonomi, pinsamhet, 

hemskt, meningslöst, inte till 

hjälp för återhämtning, brist på 

behandlingsalternativ, låg 

patientinvolvering, förnedrande.  

  

Tvångsvård i hemmet – 

ambivalenta upplevelser: ökad 

frihet, minskade tvångsåtgärder, 

mer inflytande och ökad 

flexibilitet, bibehålla sin 

identitet. Stressutlöst, rädsla för 

att bli tvångsintagen, begränsar 

friheten. 

  

Lydnad som strategi: 

Maktlöshet, inte bli sedd, inte 

bli lyssnad till, inte bli tagen på 

allvar. Ett bättre alternativ än 

att vara inlagd på sjukhus. 
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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, 199(3), 239-244. 

 

 

Österrike, Vienna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To establish a typology of 

coercion perspectives and styles 

of integration into life stories. 

Kvalitativ metod med en 

grounded theory design.  

Population: 

Patienterna valdes på Medical 

University of Vienne, från en 

psykiatrisk och 

psykoterapiavdelning samt från 

en psykiatrisk hälsovård.  

Inklusionskriterier: 

Patienter som använde 

mentalvårdstjänster, hade en 

historia av tvångsvård och var 

18–65 år. 

Exklusionskriterier: 

Patienter i ett akut psykotiskt 

tillstånd, haft en allvarlig 

psykisk sjukdom eller var 

kognitiv nedsatt. 

Urvalsförfarande:  

Urvalet av patienterna valdes 

genom att de fick information 

om studien och vid intresse 

lämnades personuppgifter ut för 

att kunna kontaktas av 

forskningsteamet.  

Urval: 

15 deltagare. 7 kvinnor och 8 

män, 32–66 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer, 

öppna frågor. 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor: 

Tydliga inklusion- och 

exklusionskriterier. Tydlig 

beskrivning på var intervjuerna 

utspelade sig. Tydlig 

datainsamlingsmetod samt 

analysmetod.  

 

 

Svagheter: 

Inga svagheter identifierades.  

Patienternas upplevelser vid 

tvångsvård beskrevs som ett 

skydd för sig själva och andra, 

hjälpsamt och enda sättet att bli 

normal igen. Personalen ansågs 

respektfulla, kunniga och vid 

god hälsa. Patienterna upplevde 

även ensamhet, hjälplöshet, 

rädsla, att inte kunna försvara 

sig, inte fick tillräckligt med 

information, inte bli respekterad 

och känna sig förödmjukad. 

 

 

Tvångsvård upplevdes som 

nödvändigt vid akuta 

situationer, icke nödvändigt och 

ett område som kräver 

förbättring.  

 


