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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer med allvarlig psykisk ohälsa kan behöva vårdas under tvång på en sluten 

psykiatrisk avdelning. För att kunna förbättra tvångsvården krävs en förståelse för dessa 

patienters upplevelser.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk 

slutenvård. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där resultaten från tio originalartiklar har 

analyserats enligt en innehållsanalys av Forsberg och Wengström (2015). Den teoretiska 

referensramen som valdes var Katie Erikssons omvårdnadsteori. 

Resultat: Resultatet påvisar att patienter har liknande upplevelser av tvångsvård i samtliga 

artiklars resultat. I alla resultat framkommer det att patienter har upplevt någon form av 

negativ känsla i samband med tvångsvård. Majoriteten av resultaten visar att patientens 

integritet, autonomi eller mänskliga värde blir kränkt i samband med tvångsvård, vilket i sin 

tur leder till ett försämrat psykiskt mående. En positiv upplevelse av tvångsvård kan uppnås 

då personalen ser till att patienten blir väl informerad, känner delaktighet och tillit, genom att 

få patienten att känna sig sedd, hörd och respekterad. 

Slutsats: Hur patienter upplever och påverkas av tvångsvård är individuellt och upplevelsen 

av vården är unik för varje patient. Samma typ av tvångsvård kan i vissa fall ge 

motsägelsefulla resultat för olika patienter. Det finns dock gemensamma nämnare som kan 

vara avgörande för patienternas upplevelser. Sjuksköterskan har stora möjligheter att skapa en 

positiv upplevelse av vården för patienten. Genom en humanistisk vård, som grundar sig i 

respekt, lyhördhet och medkänsla, där patienten blir delaktig i sin vård.  

 

Nyckelord: Ofrivillig, patienters upplevelser, psykiatri, tvång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: People with severe mental illness may need to be cared for in a closed 

psychiatric ward. In order to improve coercive care, an understanding of these patients' 

experiences is required. 

Aim: The purpose was to describe patients’experiences of coercive measures in psychiatric 

inpatient care. 

Method: A literature study with qualitative approach where the results from ten original 

articles have been analyzed according to a content analysis by Forsberg and Wengström 

(2015). The theoretical frame of reference selected was Katie Eriksson's nursing theory. 

Result: The result shows that patients have similar experiences of coercive care in the results 

of all articles. In all results it appears that patients have experienced some form of negative 

feeling in connection with coercive care. Most of the results show that the patient's integrity, 

autonomy or human value is being violated in connection with coercion, which in turn leads 

to deterioration in mental health. A positive experience of coercive care can be achieved when 

the staff ensures that the patient is well informed, feel trust and is involved, by making the 

patient feel perceived, heard and respected. 

Conclusion: How patients experience and are affected by coercive care is individual and the 

experience of care is unique to each patient. The same type of coercive care may in some 

cases give contradictory results for different patients. However, there are common 

denominators that can be crucial for the patients' experiences. The nurse has great 

opportunities to create a positive experience of the care for the patient. Through a humanistic 

care, which is based on respect, responsiveness and compassion, where the patient becomes 

involved in their care. 

 

Keywords: Coercion, Involuntary, Patient Experiences, Psychiatry. 
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1. INLEDNING 

Psykisk hälsa, psykisk ohälsa, psykisk störning, psykiska problem och psykiska 

funktionshinder är olika begrepp som alla innefattar psykiskt lidande (Folkhälsomyndigheten, 

2018a). Begreppet psykisk ohälsa omfattar tillstånd med olika svårighetsgrad, från allvarliga 

psykiska sjukdomar till vanliga psykiska hälsoproblem, som ångest och depression, med 

varierande intensitet och varaktighet. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande världen över 

och det är ångest och depression som utgör de vanligaste diagnoserna. Det är ungefär en av 

fem personer som drabbas av psykisk ohälsa varje år. Vid en mätning som gjordes 2016 var 

det 16 procent av Sveriges befolkning som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Det är normalt att känna oro, ångest eller ängslan men skulle 

känslorna tillta kan de orsaka stort lidande för individen. År 2018 var det 39 procent av 

befolkningen som uppgav lätta eller svåra besvär av oro, ångest eller ängslan 

(Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 

2. BAKGRUND  

Det finns en nära relation mellan ångest och depression där närvaron av svår ångest i samband 

med depressiva symtom kan leda till en ökad risk för suicid (Johnson, Dupuis, Piche, 

Clayborne & Colman, 2018). Enligt Socialstyrelsen (2017a) är suicid ett folkhälsoproblem 

och kan ses som en konsekvens av psykiskt lidande. Suicid leder även till ett stort lidande och 

försämrad hälsa för närstående och andra berörda, som till exempel vårdpersonal 

(Socialstyrelsen, 2017a). Varje år är det ungefär 1200 människor i Sverige som begår 

självmord, vilket motsvarar cirka 3 självmord om dagen (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

Personer som lider av depression i tonåren har en ökad risk för depression, självmordstankar 

och självmordsförsök i vuxen ålder. Genom att identifiera tecken på depression och 

självmordstankar i yngre år kan självmord förhindras och förebyggas i ett tidigt skede 

(Johnson et al., 2018). En av de preventiva insatserna för att förebygga suicid kan vara sluten 

psykiatrisk tvångsvård. I dessa fall bedöms suicidrisken vara akut och individen ska uppfylla 

vissa kriterier för att kunna vårdas under tvång (Socialstyrelsen, 2017a). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2017b) regleras psykiatrisk tvångsvård dels i lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) (SFS, 1991:1128) och i lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) (SFS, 

1991:1129). Dessa två lagar ger vårdpersonal inom hälso- och sjukvården rätt att vårda en 

person mot dennes vilja, vilket kallas tvångsvård (Socialstyrelsen, 2017b). När en patient 
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vårdas enligt LPT (SFS, 1991:1128) är det överläkaren som efter bedömning av patienten kan 

ta beslut om olika tvångsåtgärder så som avskiljning, fastspänning i bältessäng och injektion 

under fasthållning (SKL, 2014). Det finns tre kriterier som ska uppfyllas för att en person ska 

kunna vårdas under tvång. Dessa är att personen lider av allvarlig psykisk ohälsa, är i behov 

av vård dygnet runt samt att personen inte går med på frivillig vård (SKL, 2014). I lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (SFS, 1991:1128) står det i § 19 att om patienten är en omedelbar fara 

för sig själv eller någon annan på något vis får vårdare enligt lag kortvarigt spänna fast 

personen med bälte. Under tiden som patienten är fastspänd skall vårdpersonal alltid närvara 

(SFS, 1991:1128). Isolering är ytterligare en tvångsåtgärd som får förekomma när personen är 

inlagd under LPT. I lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS, 1991:1128) står det i § 20 att en 

patient inte får hållas isolerad eller avskild i mer än åtta timmar, därefter måste ett nytt beslut 

tas. Cullberg (2001) beskriver att det kan bli aktuellt att avskilja personen från de andra 

patienterna om denne uppträder aggressivt eller har ett störande beteende som allvarligt 

försvårar vården för de andra patienterna på avdelningen. 

  

Personer som vårdas under LPT (SFS, 1991:1128) eller LRV (SFS, 1991:1129) behöver 

omfattande insatser och har ofta stora vårdbehov. Vården som ges mot någons vilja måste 

vara planerad, allsidig och kunskapsbaserad då det är ett stort ansvar att vårda med tvång. 

Tvångsåtgärder inom psykiatrin leder till ökad vårdtyngd då det är hög beläggning och detta 

påverkar vårdmiljön, vårdinnehållet och patientsäkerheten. Det är därför viktigt att samtliga 

aktörer hjälps åt för att förbättra dessa situationer inom psykiatrin (Socialstyrelsen, i.d.). 

Sjuksköterskor inom psykiatrin föredrar att använda andra metoder än tvångsvård i situationer 

där patienter uppträder aggressivt. Orsaken till detta är att sjuksköterskorna upplever att 

processen kring tvångsvården är lika smärtsam för dem som för patienten (Mohr, 2010). 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård påverkas av sina arbetsförhållanden, både som 

yrkessamma och som privata individer (Gustafsson & Salzmann-Erikson, 2016). Psykiatrisk 

omvårdnad innebär att etablera allianser och tillförlitliga relationer som leder till en känsla av 

samspel i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Detta för att uppnå en positiv 

förändring mot hälsa och återhämtning. Arbetsförhållandena för sjuksköterskor inom 

psykiatrin anses vara problematiska. Detta då de har dubbla roller, de ska vara den vårdande 

sjuksköterskan som borde uttrycka värme och medkänsla samtidigt som de är skyldiga att 

utöva tvångsåtgärder mot patientens vilja (Gustafsson & Salzmann-Erikson, 2016). Mohr 

(2010) belyser vikten av att sjuksköterskan får den utbildning och kunskap som krävs vid 

tvångsvård för att undvika det onödiga lidandet för både patienten och sjuksköterskan.  
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2.1 Teoretisk referensram 

Enligt Eriksson (2018) är hälsan inget statiskt tillstånd utan en rörelse där många faktorer 

samspelar. Därför anser Eriksson att det är riktigare att tala om hälsoprocesser där hälsa är en 

helhet och att det är helheten som avgör människans upplevelse av att vara hälsa. I 

hälsoprocessen består människan av en biologisk, psykologisk och andlig helhet. Hälsan följer 

människan under hela livet, från födelse till död. Eriksson (2018) beskriver begreppet 

människa som en helhet bestående av kropp, själ och ande. Detta innefattar en humanistisk 

helhetssyn på människan som syftar till att varje människa är unik. En humanistisk vård 

grundar sig på respekt och vördnad av den unika människan och även att våga möta en 

människa som lider. Människan påverkar och påverkas av de olika miljöer och kulturer som 

denne lever i. Kulturer kan ses som människans livsrum. Varje människa har en genetisk 

struktur, ett arv, denna är unik för varje individ. Varje individs unika genetiska struktur är den 

som bestämmer människans sätt att reagera mot sin omgivning (Eriksson, 2018). 

 

Målet för omvårdnaden är att minska lidande och att främja välbefinnande (Eriksson, 1994). 

Lidande som orsakas av vårdpersonal eller andra yttre faktorer benämns som onödigt lidande 

och ska elimineras. Vårdlidande är en form av onödigt lidande som upplevs i relation till en 

vårdsituation. Vårdlidande kan sammanfattas i fyra övergripande kategorier: kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Den 

förstnämnda kategorin, kränkning av patientens värdighet, utgör den vanligaste formen av 

vårdlidande. Kränkning kan till exempel vara att inte se individen, att agera nonchalant vid 

tilltal samt att inte skydda patienten vid intim omvårdnad eller vid personliga frågor. Den 

tredje kategorin, maktutövning, är ett annat sätt att åstadkomma lidande. Maktutövning 

innebär att frånta personen dennes frihet. När en människa tvingas att genomföra handlingar 

som denne själv inte skulle välja av fri vilja, orsakas lidande för personen och dennes ansvar 

över sin frihet försvinner. Eriksson (1994) beskriver att målet för omvårdnaden är att minska 

lidande och att främja välbefinnande.  

 

2.2 Problemformulering 

När en patient vårdas enligt LPT (SFS, 1991:1128) kan personen utsättas för olika 

tvångsåtgärder så som avskiljning, fastspänning i bältessäng och injektion under fasthållning. 

I omvårdnadssituationer där tvångsåtgärder blir aktuella kommer sjuksköterskan att bli 

ansvarig över en annan människas frihet och det blir då viktigt att inte orsaka onödigt lidande 

för personen. Sjuksköterskan är skyldig att utöva tvångsåtgärder mot patientens vilja 
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samtidigt som hon i sin yrkesroll förväntas uttrycka medkänsla och värme gentemot patienten. 

Vid tvångsvård hamnar patienten i en utsatt situation. Detta gör att personens autonomi och 

integritet tas ifrån individen som blir helt utlämnad till vårdpersonalen som förväntas ge en 

god vård. Processen kring tvångsvård kan upplevas som smärtsam för sjuksköterskan. Som 

sjuksköterska är det viktigt att veta hur tvångsvård påverkar patienten för att kunna undvika 

det onödiga lidandet och främja patientens välbefinnande.  

 

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård.  

 

4. METOD 

4.1 Design 

För att kunna besvara syftet gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Detta är en 

design som rekommenderas av Forsberg och Wengström (2015) då syftet med kvalitativ 

ansats är att undersöka deltagarens upplevelse av ett fenomen. Kvalitativa artiklar valdes då 

syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk 

slutenvård. Fördelen med att välja litteraturstudie med kvalitativ ansats är att inom kvalitativ 

forskning betonas förståelsen av människans upplevelse av till exempel ett fenomen i sitt 

sammanhang (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

4.2 Sökstrategi 

Inklusionskriterier var fri tillgång till vetenskapliga artiklar inom valt ämne genom Uppsala 

universitets elektroniska prenumerationer. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

svenska samt vara publicerade mellan år 2000–2018. Studiedeltagare var över 18 år och både 

män och kvinnor inkluderades. Artiklarna skulle ha medelhög till hög kvalité efter genomförd 

kvalitetsgranskning. Artiklarna skulle vara kvalitativa studier och vara etiskt granskade och 

godkända av etisk kommitté. Exklusionskriterier för studien var artiklar som var skrivna på 

andra språk än engelska och svenska och skulle vara publicerade innan 2000-talet. Artiklar 

som hade studiedeltagare under 18 år och artiklar som innefattar rättspsykiatri. Artiklar som 

hade låg kvalité efter genomförd kvalitetsgranskning. Kvantitativa studier och artiklar som ej 

var etiskt granskade och godkända av etisk kommitté. 
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Avancerad sökning gjordes i databasen PsycINFO med sökorden; patient* (all text) AND 

experience* (all text) AND ”involuntary treatment” OR coercion (all text), vilket gav ett utfall 

på 535 artiklar. Avgränsning med publicering inom 18 år, skrivna på engelska samt 

studiedeltagare över 18 år applicerades och gav ett utfall på 274 artiklar. Utifrån dessa 274 

artiklar lästes abstracts igenom och 44 artiklar hade relevant titel. Två av artiklarna bedömdes 

uppfylla valda inklusion- och exklusionkriterier samt svarade på litteraturstudiens syfte. Se 

bilaga 1. 

  

Sökningen fortsatte vidare i databasen PubMed med sökorden; patient*, experience* AND 

(coercion OR ”involuntary treatment”), vilket gav ett utfall på 330 artiklar. Avgränsning 

gjordes med publicering inom 18 år, skrivna på engelska samt studiedeltagare över 18 år och 

som gav ett utfall på 143 artiklar. Utifrån dessa 143 artiklar lästes abstracts igenom på 12 

artiklar som hade relevant titel och valda inklusions- och exklusionskriterier. Fem av 

artiklarna bedömdes uppfylla valda inklusions- och exklusionkriterier samt svarade på 

litteraturstudiens syfte. Se bilaga 1. 

  

Avancerad sökning gjordes i databasen CINAHL med sökorden; patient* (all text) AND 

experience* (all text) AND ”involuntary treatment” OR coercion (all text), vilket gav ett utfall 

på 318 artiklar. Avgränsning med publicering inom 19 år, skrivna på engelska samt 

studiedeltagare över 18 år applicerades och gav ett utfall på 109 artiklar. Utifrån dessa 109 

artiklar lästes abstracts igenom och 16 artiklar hade relevant titel. Tre av artiklarna bedömdes 

uppfylla valda inklusions- och exklusionkriterier samt svarade på litteraturstudiens syfte. Se 

bilaga 1. Utifrån dessa tre sökningar valdes totalt 10 artiklar ut. 

 

4.3 Bearbetning och analys 

4.3.1 Kvalitetsanalys 

Kvalitetsgranskning av utvalda artiklar gjordes med hjälp av Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser som utarbetats av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). Granskningsmallen består av 21 frågor 

med svarsalternativen ja/nej/oklart/ej tillämpligt. Ett negativt svar, det vill säga 

svarsalternativen nej/oklart/ej tillämpligt, motsvarar noll poäng och ett positivt svar, det vill 

säga svarsalternativet “ja”, motsvarar ett poäng. Poängsystemet omvandlas sedan till procent 

för att lättare kunna bedöma artiklarnas kvalitet och redovisas i en matris (Bilaga 2). Låg 

kvalitet motsvarar lägre än 50 procent, medelhög kvalitet motsvarar 50-70 procent och hög 
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kvalitet motsvarar över 70 procent. Av de 10 utvalda artiklarna fick samtliga medelhög till 

hög kvalité och inkluderades därmed i resultatet.   

 

4.3.2 Resultatanalys 

Metoden för resultatanalysen utgick från en innehållsanalys av Forsberg och Wengström 

(2015). Artiklarnas resultat lästes flera gånger. Detta gjordes enligt Forsberg och Wengström 

(2015) för att materialet skulle bli känt. Därefter definierades vad texterna handlade om, för 

att enligt Forsberg och Wengström (2015) kunna ge utsagorna koder och sedan kondensera 

koderna till kategorier. Därefter undersöktes och tolkades kategorierna för att se om de kunde 

sammanfattas i ett eller flera teman. Detta gjordes enligt Forsberg och Wengström (2015) för 

att söka efter mönster i texterna. Till sist tolkades och diskuterades resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Utsagornas koder kondenserades till sammanlagt 13 kategorier som sedan 

sammanfattades i tre olika teman. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Kategorier och teman. 

Kategorier Tema 

 
 Rutiner styr den tvångsvårdades vardag 
 Begränsad frihet 
 Känslan av ett inhumant bemötande kränker 

integriteten 
 Ojämlika maktförhållanden 

 
Betydelsen 
vårdpersonalens 
bemötande har för 
patientens upplevelse 

 
 Bristande information och delaktighet 
 Känslan av maktlöshet 
 En önskan om att bli sedd och hörd 

 
Betydelsen av information 
och delaktighet 
 

 
 Positiva aspekter av tvångsvård 
 Negativa aspekter av tvångsvård 
 En önskan om andra behandlingsalternativ 
 Vikten av att känna förtroende i sin vård 
 Problematiska effekter av läkemedel vid 

tvångsmedicinering 
 Tvångsvårdens negativa inverkan på patientens roll i 

samhället 
 

 

 
Tvångsvårdens påverkan 
på patienten 
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5. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör etiska överväganden göras innan arbetet med en 

litteraturstudie påbörjas. Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras beträffande urval 

och presentation av resultatet. Det är viktigt att välja artiklar som har tillstånd från en etisk 

kommitté. Det är även viktigt att alla artiklar som ska ingå i litteraturstudien redovisas samt 

att alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen presenteras (Forsberg & 

Wengström, 2015). Samtliga utvalda artiklar är etiskt granskade och godkända.  

 

6. RESULTAT 

Tio artiklar valdes ut för dataanalys och resultatet presenteras utifrån analysen genom 13 

kategorier som sammanfattades i tre olika teman. Samtliga artiklar syftar till att undersöka hur 

patienter inom psykiatrin har upplevt och påverkats av att vårdas under tvång. 

 

6.1 Betydelsen vårdpersonalens bemötande har för patientens upplevelse 

6.1.1 Rutiner styr den tvångsvårdades vardag 

Vårdpersonal upplevdes ha stor makt över patienternas liv under tvångsvården (Johansson & 

Lundman, 2002; Katsakou et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; Lorem, Hem & Molewijk, 

2014; Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa, 2016). Avdelningens rutiner 

styrde i hög grad patienternas vardag (Katsakou et al., 2011; Norvoll & Pedersen 2016a; 

Nyttingnes et al., 2016). Rutiner som beskrevs som begränsande var exempelvis visitation, att 

personliga tillhörigheter konfiskerades (Larsen & Terkelsen, 2014), regler och 

tillrättavisningar från personal (Nyttingnes et al., 2016). Tillrättavisningar från personalen 

kunde upplevas som provokativa (Johansson & Lundman, 2002). Dessa rutiner upplevdes 

som minst lika kränkande och förödmjukande som att bli bältad eller få tvångsmedicinering 

(Nyttingnes et al., 2016). Patienten upplevde sig som en fånge i ett fängelse, där 

vårdpersonalens uppgift var att kontrollera att de intagna följde avdelningens regler (Larsen & 

Terkelsen, 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 2016). Detta orsakade känslan 

av att vara underlägsen (Johansson & Lundman, 2002; Larsen & Terkelsen, 2014), 

förödmjukad (Nyttingnes et al., 2016), övervakad och att fråntas friheten (Larsen & 

Terkelsen, 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a). Det var viktigt att få känna sig fri (Johansson 

& Lundman, 2002).   
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6.1.2 Begränsad frihet 

Begränsningen av frihet kunde innebära att personen berövades på känslomässiga, sociala och 

existentiella uttryck. Om patienterna hade ett avvikande beteende genom att till exempel 

uttrycka starka känslor, kunde detta leda till ytterligare tvångsåtgärder (Norvoll & Pedersen, 

2016a). Detta sände signaler att personerna inte var människor med en fri vilja (Larsen & 

Terkelsen, 2014) som inte fick lov att ta beslut för egen räkning (Norvoll & Pedersen, 2016a). 

När personerna fråntogs friheten kunde en känsla av avhumanisering uppkomma (Johansson 

& Lundman, 2002; Larsen & Terkelsen, 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a). Patienter 

upplevde att vissa behandlingar inte var hjälpfulla utan snarare försämrade deras psykiska 

mående. Om patienterna däremot upplevde att behandlingen var hjälpfull och kände tillit till 

vårdpersonalen så blev inte känslan av frihetsberövning lika stark (Norvoll & Pedersen, 

2016a). Patienter upplevde att de blev avhumaniserade vid tvångsmedicinering (Larsen & 

Terkelsen, 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a), inlåsning och när patienterna var tvungna att 

följa personalens order (Norvoll & Pedersen, 2016a). Känslan av avhumanisering förstärktes 

på grund av att biverkningar från medicineringen påverkade talet, tankesättet och 

rörelsemönstret (Larsen & Terkelsen, 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 

2016). Detta liknades med tortyr och kunde leda till känslan av att förlora sig själv, vilket 

hade en djup inverkan på patientens integritet. Personalens agerande ledde till att patienterna 

upplevde negativa känslor som rädsla och försämrad tillit och tro för vården och personalen 

(Norvoll & Pedersen, 2016a).  

 

6.1.3 Känslan av ett inhumant bemötande kränker integriteten 

Patienter upplevde att det var för mycket personal inblandade samt att det förekommit onödigt 

våld under tvångsvården (Johansson & Lundman, 2002; Norvoll & Pedersen, 2016a; 

Nyttingnes et al., 2016). Personalen hade även ett överlägset beteende och ett inhumant 

bemötande i dessa situationer (Johansson & Lundman, 2002; Nyttingnes et al., 2016). 

Patienter upplevde att tvångsåtgärder användes på grund av befintliga regler som fanns på 

avdelningen, som ett straff eller för att göra saker lättare för vårdpersonalen (Olofsson & 

Norberg, 2001). Det fanns upplevelser av att vårdpersonalen enbart ville dämpa symtomen för 

stunden med hjälp av läkemedel och att de inte ville gå till botten med problemet (Olofsson & 

Jacobsson, 2001). Vårdpersonalens beteende kränkte patienternas integritet (Nyttingnes et al., 

2016), vilket ledde till känslan av osäkerhet (Olofsson & Norberg, 2001) och att inte ha något 

mänskligt värde (Johansson & Lundman, 2002; Larsen & Terkelsen, 2014). Känslan av att 

vara kränkt kunde även uppkomma när patienten inte fick ha personliga tillhörigheter hos sig 
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(Nyttingnes et al., 2016), blivit lagd i bältessäng eller fått tvångsmedicinering (Johansson & 

Lundman, 2002; Larsen & Terkelsen, 2014; Nyttingnes et al., 2016).   

 

Det fanns jämförelser mellan tvångsvård, nazism och koncentrationsläger (Nyttingnes et al., 

2016; Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienter upplevde förödmjukelse i samband med 

bältesläggningar (Nyttingnes et al., 2016), att bli bältad under tvång liknades med nazism 

(Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienter liknade känslan av att leva med konsekvenserna av 

tvångsvård med hur det är för människor som varit i krig eller suttit i koncentrationsläger 

(Nyttingnes et al., 2016). Patienter som varit psykotiska hade en önskan om att bli tagna på 

allvar och att bli behandlade som medmänniskor av vårdpersonalen (Olofsson & Jacobsson, 

2001). Patienter upplevde att vårdpersonalen gärna ville använda tvångsåtgärder om 

patienterna uttryckte starka känslor (Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 

2001) och tvångsinjektioner uppfattades som ett straff (Olofsson & Jacobsson, 2001).  

 

6.1.4 Ojämlika maktförhållanden 

Enligt Norvoll och Pedersen (2016a) beskrev patienterna de ojämlika maktförhållanden som 

fanns mellan patient och vårdpersonal (Norvoll & Pedersen, 2016a). Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen hade auktoritet och makt över patienterna och deras situationer under 

tvångsvården (Johansson & Lundman, 2002; Katsakou et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 

2014; Laugharne, Priebe, McCabe, Garland & Clifford, 2011; Norvoll & Pedersen, 2016a; 

Nyttingnes et al., 2016). De ojämlika maktförhållandena gjorde att patienterna kände sig små 

och rädda, vilket ledde till att det blev svårare för dem att kommunicera sina behov och 

önskemål eller argumentera mot personalen. När patienter befann sig i krissituationer och 

redan kämpade med att uttrycka sig, blev de ojämlika maktförhållandena extra svåra att 

hantera. Effekten av detta kunde bli att patienter fick ett irrationellt eller desperat beteende 

som i sin tur ledde till att situationen eskalerade eller skapade en ond cirkel av tvångsvård 

(Norvoll & Pedersen, 2016a). När patienter inte uppfyllde personalens krav, fanns det 

upplevelser av hot om ytterligare tvång, till exempel att ta vissa läkemedel. Patienter upplevde 

att personalen hade för stor makt över deras situation då personalen bestämde vart patienten 

skulle bo, arbeta och vilka läkemedel som skulle tas (Laugharne et al., 2011).    
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6.2 Betydelsen av information och delaktighet 

6.2.1 Bristande information och delaktighet 

Brist på information och delaktighet ledde till att patienter fick svårigheter att förstå orsaken 

till ofrivillig inläggning och meningen med behandlingen (Johansson & Lundman, 2002; 

Katsakou et al., 2011; Lorem et al., 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 

2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). Detta bidrog till ökad ångest, 

försämring av psykotiska erfarenheter (Sibitz et al., 2011) och en känsla av att personalen 

hade makt över patienterna (Katsakou et al., 2011). Patienterna saknade information om sina 

rättigheter som ofrivilligt intagna, vilket patienterna upplevde var besvärligt (Olofsson & 

Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). När ingen information ges finns det ingen 

grund för förståelse och val, vilket kunde leda till starka känslor av ångest, stress, rädsla 

(Norvoll & Pedersen, 2016a), förvirring, osäkerhet och att inte vara delaktig (Lorem et al., 

2014). En patient upplevde att en läkare utan förvarning sagt att de ingått ett avtal, patienten 

skulle antingen bli bältad eller tvångsmedicinerad. Patienten ansåg att det var som att välja 

mellan pest eller kolera och att ett avtal inte kan ingås med våld. Detta blev som ett indirekt 

tvång utan riktiga valmöjligheter (Lorem et al., 2014).  

 

6.2.2 Känslan av maktlöshet 

Flera patienter beskriver känslan av maktlöshet och att inte få vara delaktiga i sin vård, som 

den mest centrala delen av tvångsvård (Katsakou et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016a). 

Bristen på inflytande i sin vård skapade känslor av att patienternas autonomi var obefintlig 

(Lorem et al., 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Norberg, 2001). När personalen 

inte lyssnade på patienten eller tolkade patientens motstånd till tvångsvård som brist på 

sjukdomsinsikt ökade känsla av maktlöshet (Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 

2016). Detta kunde leda till känslan av sårbarhet och att patienten kände sig utan något 

mänskligt värde (Lorem et al., 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a). Känslan av maktlöshet 

kunde även öka när patienter befann sig i utsatta livssituationer och var i behov av vila, mat 

och socialt stöd (Norvoll & Pedersen, 2016a). Om patienter fick känna sig delaktiga i sin vård 

och fick information från personalen, kunde patienterna känna att de hade kontroll över sin 

vård (Laugharne et al., 2011; Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienter som ansåg att de varit 

för sjuka för att kunna tänka klart, var positivt inställda till att personalen hade makten 

gällande deras vård och litade på deras val av behandlingsmetod (Laugharne et al., 2011; 

Lorem et al., 2014).  
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6.2.3 En önskan om att bli sedd och hörd 

Patienter upplevde att vårdpersonalen ignorerade dem (Sibitz et al., 2011), var respektlösa, 

inte lyssnade och bestämde över dem, vilket gjorde att patienterna kände sig kränkta 

(Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). När 

patienter inte fick ta ansvar över sig själva eller vara delaktiga i sin vård upplevde de att deras 

autonomi försvann (Olofsson & Norberg, 2001). Det fanns en stark känsla av att personalen 

var nonchalanta och inte brydde sig om patienterna (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson 

& Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001), vilket ledde till känslor av hjälplöshet och 

osäkerhet (Johansson & Lundman, 2002). Upplevelser av att inte bli sedda eller hörda ledde 

till att patienter önskade få bättre kontakt med personalen (Johansson & Lundman, 2002; 

Olofsson & Jacobsson, 2001). Om personalen hade tagit sig tid att prata med patienterna hade 

inte tvångsåtgärderna blivit aktuella (Sibitz et al., 2011). Patienter ansåg att en god kontakt 

med vårdpersonalen var viktigt för att kunna acceptera vården som gavs och för att kunna 

hantera känslor som ångest och rädsla (Johansson & Lundman, 2002; Norvoll & Pedersen, 

2016a; Sibitz et al., 2011). 

 

6.3 Tvångsvårdens påverkan på patienten 

6.3.1 Positiva aspekter av tvångsvård 

Patienter uppskattade att tvångsåtgärder hade vidtagits i det akuta skedet, vården fungerade 

som ett skydd då det fanns risk att patienterna skulle skada sig själva, eller personer i sin 

närhet (Johansson & Lundman, 2002; Katsakou et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; 

Lorem et al., 2014; Nyttingnes et al., 2016; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & 

Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011;). När patienter som hade sjukdomsinsikt blev ofrivilligt 

inlagda, uppfattades vården som frivillig utan tvång, då patienterna visste att de behövde det 

(Johansson & Lundman, 2002; Norvoll & Pedersen, 2016a). Ofrivilliga inläggningar kunde 

uppfattas som stödjande då patienterna inte kunde ta hand om sig själva (Katsakou et al., 

2011; Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 2001). Inläggningen och 

behandlingen sågs som nödvändig då patienterna fick möjlighet att prata med någon 

professionell om deras problem, vilket kunde få patienten tillbaka till normalitet (Katsakou et 

al., 2011; Sibitz et al., 2011). Patienter upplevde att tvångsvården bidragit till att lindra 

psykiska problem och därmed förbättrat patienternas återhämtning och livssituationer 

(Katsakou et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016a). Tvångsvården kunde även leda till att 

patienter tog sina sjukdomar på större allvar (Sibitz et al., 2011). Många patienter kunde i 

efterhand förstå att tvångsvården hade varit nödvändig i det akuta skedet (Katsakou et al., 
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2011; Laugharne et al., 2011; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz 

et al., 2011) och hjälpt till att skydda deras autonomi och integritet (Lorem et al., 2014), samt 

fått patienterna att uppskatta sina nuvarande livssituationer mer än tidigare (Sibitz et al., 

2011).  

 

6.3.2 Negativa aspekter av tvångsvård 

Tvångsvården upplevdes som onödig och intensiv (Katsakou et al., 2011; Sibitz et al., 2011) 

och tvång sågs som olika grader av överträdelser (Norvoll & Pedersen, 2016a). Patienter 

ifrågasatte hur tvångsåtgärderna tillämpades och utfördes i akuta situationer (Katsakou et al., 

2011; Sibitz et al., 2011). Fysiska begränsningsåtgärder ansågs ibland vara onödiga och att 

problem som uppstått hade kunnat hanteras genom färre tvångsåtgärder (Katsakou et al., 

2011; Sibitz et al., 2011). Tvångsinterventionerna uppfattades vara respektlösa, av dålig 

kvalité och orsakade skada för patienterna (Sibitz et al., 2011). 

 

I samband med tvångsvård upplevde patienter att de förlorade kontrollen över sina liv, vilket 

ledde till känslor av förödmjukelse, respektlöshet, hjälplöshet, ensamhet (Katsakou et al., 

2011; Sibitz et al., 2011) och att känna sig underlägsen (Olofsson & Jacobsson, 2001; Sibitz 

et al., 2011). Vissa patienter trodde att de skulle dö i samband med tvångsåtgärderna 

(Katsakou et al., 2011). En patient har fortfarande mardrömmar om en bältesläggning som 

skedde för tjugo år sedan, än idag reagerar patienten med ångest vid åsynen av en bältessäng 

(Norvoll & Pedersen, 2016a). Patienter upplevde att de blev behandlade som föremål istället 

för människor vilket ledde till känslan av att inte vara värd någonting. När patienter kände sig 

underlägsna som människor fick det skadliga effekter på deras självkänsla, vilket ledde det till 

en djup osäkerhet, sårbarhet och rädsla för att bli utsatt för ytterligare tvång (Olofsson & 

Jacobsson, 2001; Sibitz et al., 2011).  

 

6.3.3 En önskan om andra behandlingsalternativ 

Patienter upplevde att tvångsvården hade en negativ inverkan på deras psykiska mående, 

behandlingen förvärrade problemen och uppfattades inte vara hjälpsamma (Katsakou et al., 

2011; Norvoll & Pedersen, 2016a; Sibitz et al., 2011). Det ansågs inte vara tillräckligt att 

endast tillhandahålla en säker miljö för att kunna uppfylla patienternas uttryckta behov. Det 

fanns en önskan om att bli erbjuden andra behandlingsalternativ än tvångsåtgärder (Katsakou 

et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016a; Sibitz et al., 2011). Patienter önskade mer tid för att 

lugna sig själva och att få försöka hantera sina problem på egen hand. En patient hade 
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föredragit att få gå till sin allmänna läkare och få medicin, istället för att hållas ofrivilligt 

intagen på en låst avdelning. Andra patienter ansåg att terapisamtal eller specialiserade 

behandlingar för till exempel personlighetsstörningar hade varit mer lämpliga än tvångsvård 

(Katsakou et al., 2011). Patienter med psykotiska erfarenheter beskriver att personalen hade 

kunnat lugna dem genom samtal istället för tvångsmedicinering (Sibitz et al., 2011). Flera 

patienter betonade vikten av att få samtala med personalen och att få delta i aktiviteter 

(Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). En patient 

beskriver att tvångsvården hade en terapeutisk potential vilket blev en vändpunkt i patientens 

liv (Lorem et al., 2014). Det fanns en önskan hos patienterna att få vara delaktiga i valen kring 

sina behandlingar och att överväga andra behandlingsalternativ (Johansson & Lundman, 

2002; Laugharne et al., 2011).  

 

6.3.4 Vikten av att känna förtroende i sin vård 

Lorem och medarbetare (2014) beskriver vikten av att känna förtroende i sin vård och att det 

är lättare att acceptera behandlingar från någon du litar på, särskilt i situationer där tvång 

används. Om patienterna kände tillit och upplevde en positiv kontakt med vårdpersonalen 

ledde det till en god vård där patienterna kunde acceptera och förstå tvångsbehandlingen 

(Lorem et al., 2014). Andra faktorer som bidrog till en god vård var närhet och fysisk kontakt 

med vårdpersonalen (Lorem et al., 2014; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 

2001). När patienterna kände sig sedda och hörda av personalen upplevde patienterna sig väl 

omhändertagna (Johansson & Lundman, 2002; Lorem et al., 2014). Vårdpersonalen skapade 

känslan av trygghet och säkerhet och patienterna såg den ofrivilliga inläggningen som ett 

nödvändigt ont (Katsakou et al., 2011; Sibitz et al., 2011). 

 

6.3.5 Problematiska effekter av läkemedel vid tvångsmedicinering 

Patienter upplevde att tvångsmedicinering hade problematiska effekter och att de fått för höga 

doser läkemedel (Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 2016; Olofsson & Jacobsson, 

2001). När patienter fick för höga doser läkemedel upplevdes känslor av att varje andetag var 

problematiskt, vara instängd i sin egen kropp (Nyttingnes et al., 2016), vara en robot 

(Olofsson & Jacobsson, 2001), inte kunna kontrollera sina kroppsrörelser (Norvoll & 

Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 2016) och inte kunna kommunicera (Nyttingnes et al., 

2016). Biverkningar kunde även ge upphov till impulser av att vilja ta sitt liv, att inte kunna 

hålla sig vaken (Norvoll & Pedersen, 2016a), avtrubbning av känslor, viktuppgång 

(Nyttingnes et al., 2016), förvirring (Olofsson & Jacobsson, 2001) och känslan av att gå runt i 
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en dvala. En patient uttryckte att medicineringen kunde kännas som ett fängelse efter ett tag, 

patienten visste inte om det var biverkningarna eller symtomen som gjorde ont. En patient 

liknade sin upplevelse av tvångsmedicinering med att bli utsatt för ett övergrepp som skapade 

suicidala tankar (Nyttingnes et al., 2016). Biverkningar från medicineringen gjorde det ännu 

svårare för patienter att bearbeta sina problem (Olofsson & Jacobsson, 2001). Det fanns en 

önskan om att själv få bestämma om medicinen skulle tas eller ej. Patienter som hade varit 

psykotiska kunde se en positiv aspekt av medicineringen i det akuta skedet, de upplevde att 

medicinen hade fått ett överhettat system att lugna sig (Nyttingnes et al., 2016). 

 

6.3.6 Tvångsvårdens negativa inverkan på patientens roll i samhället 

Tvångsvård kunde leda till stigmatisering av patienterna. Tvångsvården hade en inverkan på 

patientens roll som individ i samhället (Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 

2001; Sibitz et al., 2011). Detta innebar att patienter kände sig underlägsna andra människor i 

samhället och att de uppfattades som personer med mindre kunskap (Olofsson & Jacobsson, 

2001). Patienter upplevde att tvångsvården hade en negativ effekt på deras sysselsättning och 

sociala roller i samhället (Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 2001; Sibitz et 

al., 2011). Patienter upplevde att tvångsvården hade ökat deras psykiska problem vilket 

skapade mer personliga och sociala problem än de hade från början (Norvoll & Pedersen, 

2016a; Sibitz et al., 2011). De sociala problemen innefattade familjekonflikter, förlust av 

vänner, begränsningar som att inte få gå till skolan eller vara en förälder (Norvoll & Pedersen, 

2016a). Det fanns en känsla av att vara under övervakning av familj och vänner, vilket gjorde 

att patienterna kände sig hämmade från att uttrycka sig fritt och att vara sig själva. Det fanns 

en känsla av att närstående behandlade patienterna annorlunda än tidigare och att de inte 

längre betraktades som trovärdiga eller pålitliga (Sibitz et al., 2011). Patienter upplevde även 

att personer på arbetsplatsen, i skolan eller i grannskapet var rädda för dem (Norvoll & 

Pedersen, 2016a). Patienterna kände sig inte som en del av samhället, vilket ledde till att de 

kände sig stigmatiserade eller kriminaliserade på grund av sina psykiska problem (Norvoll & 

Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 2001; Sibitz et al., 2011).  

 

7. DISKUSSION 

I majoriteten av de granskade artiklarna framkom det tydligt att vårdpersonalens bemötande 

har en central betydelse för hur patienten upplever tvångsvården. De flesta upplevelser som 

beskrivits i artiklarna har varit negativa. Resultatet påvisar att patienter har liknande 
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upplevelser av tvångsvård i samtliga artiklars resultat. I alla resultat framkommer det att 

patienter har upplevt någon form av negativ känsla i samband med tvångsvård. Majoriteten av 

resultaten visar att patientens integritet, autonomi eller mänskliga värde blir kränkt i samband 

med tvångsvård, vilket i sin tur leder till ett försämrat psykiskt mående. En positiv upplevelse 

av tvångsvård kan uppnås då personalen ser till att patienten blir väl informerad, känner 

delaktighet och tillit, genom att få patienten att känna sig sedd, hörd och respekterad. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Begränsad frihet 

Människan ses som en helhet, bestående av kropp, själ och ande. Humanistisk vård grundar 

sig i respekt och vördnad av den unika människan (Eriksson, 2018). En känsla av 

avhumanisering kunde uppkomma när personen fråntogs sin frihet (Johansson & Lundman, 

2002; Larsen & Terkelsen, 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 2016). I 

omvårdnadssituationer där tvångsåtgärder kan bli aktuella, anser författarna till detta arbete att 

det är sjuksköterskan som har ansvaret att skapa en trygg vårdmiljö för att minska onödigt 

lidande. Wallsten, Kjellin och Lindström (2006) anser att det inte är tvångsåtgärderna i sig 

som avgör hur personens upplevelse blir utan att det är personalens bemötande som är 

avgörande. Sjuksköterskan ska enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, utföra sitt arbete 

med respekt för varje enskild individs värderingar. Detta genom att uppvisa respekt, lyhördhet 

och medkänsla gentemot patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

7.1.2 Ojämlika maktförhållanden 

Maktutövning är en form av vårdlidande som innebär att personen fråntas sin frihet, vilket 

åstadkommer lidande (Eriksson, 1994). I majoriteten av granskade artiklar framkommer det 

att relationen mellan patient och personal brustit (Johansson & Lundman, 2002; Katsakou et 

al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; Laugharne et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016a; 

Nyttingnes et al., 2016; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Negativa 

känslor och upplevelser av tvångsvård var ofta förknippat med ojämlika maktförhållanden 

mellan patient och personal, där personalen upplevdes ha makten över patienten (Johansson & 

Lundman, 2002; Katsakou et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; Laugharne et al., 2011; 

Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 2016). De ojämlika maktförhållandena 

utgjordes av att personalen upplevdes ha stor makt över patienten (Johansson & Lundman, 

2002; Katsakou et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; Lorem et al., 2014; Norvoll & 

Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 2016) och att patienten kände sig som en frihetsberövad 
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fånge i ett fängelse, utan kontroll över sitt liv (Larsen & Terkelsen, 2014; Norvoll & 

Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 2016). När en människa tvingas att genomföra handlingar 

som personen själv inte skulle välja av fri vilja, så uppkommer ett lidande (Eriksson, 1994). 

Om patienten kände tillit till personalen var inte känslan av frihetsberövning lika stark 

(Norvoll & Pedersen, 2016a). Det är viktigt att utjämna ojämlika maktförhållanden och skapa 

en positiv upplevelse där patienten inte blir frihetsberövad. Författarna till detta arbete anser 

att nyckeln till detta är ett gott bemötande där personalen visar respekt, medkänsla och är 

lyhörd samt skapar en tillit och trygghet för patienten. 

 

7.1.3 Känslan av maktlöshet 

Sjuksköterskan bör ha ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog med patienten för att 

främja en god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I flertalet artiklar framkom det att 

information och delaktighet saknades i vården, vilket bidrog till negativa upplevelser för 

patienten (Johansson & Lundman, 2002; Katsakou et al., 2011; Lorem et al., 2014; Norvoll & 

Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 

2011). Bristen på information och delaktighet gav en känsla av maktlöshet (Katsakou et al., 

2011; Norvoll & Pedersen, 2016a) och ledde till att patientens autonomi var obefintlig (Lorem 

et al., 2014; Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Norberg, 2001). Hem, Gjerberg, Husum 

och Pedersen (2018) framhåller att autonomin stärks när en person får inflytande och ansvar 

över sin vård. Laugharne och medarbetare (2011) och Olofsson och Jacobsson (2001) 

beskriver att patienter upplevde att deras autonomi var befintlig när de fick information och 

fick känna sig delaktiga. Författarna till detta arbete anser, med grund i det resultat som 

framförts, att en patient som är välinformerad och delaktig, är det första steget för att uppnå 

en god vård. Hem och medarbetare (2018) anser att individen ska uppmuntras till att dela sina 

känslor, upplevelser och tankar samt bli inkluderad i sin vårdplanering. Hem och medarbetare 

(2018) menar att dessa åtgärder i kombination med en bra dialog mellan patienten och läkaren 

kan förhindra användningen av tvång.  

 

7.1.4 En önskan om att bli sedd och hörd 

Kränkning av patientens värdighet, genom att inte se individen eller att agera nonchalant, är 

den vanligaste formen av vårdlidande (Eriksson, 1994). Många patienter upplevde att 

personalen inte brydde sig om dem, eller ignorerade och nonchalerade dem, vilket ledde till 

känslan av att bli kränkt (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; 

Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). I bakgrunden framkommer det att 
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arbetsförhållandena för sjuksköterskor inom psykiatrin anses vara problematiska. Detta då de 

har dubbla roller; de ska vara den vårdande sjuksköterskan som borde uttrycka värme och 

medkänsla samtidigt som de är skyldiga att utöva tvångsåtgärder mot patientens vilja 

(Gustafsson & Salzmann-Erikson, 2016). Författarna till detta arbete anser att sjuksköterskans 

agerande gentemot patienten blir en svår balansgång. Sjuksköterskan kanske behöver agera på 

ett sätt som patienten upplever vara nonchalant, för att kunna hantera en jobbig situation. 

Sjuksköterskans hanteringssätt kan skapa vårdlidande för patienten som kan leda till att 

patienter tappar respekten och förlorar tryggheten till personalen och vården i sin helhet. 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) skapas ett gott samspel mellan sjuksköterskan 

och patienten genom att sjuksköterskan är tydlig i sin kommunikation, så att patienten får den 

information som krävs för att kunna förstå och påverka sin vård. I några av de granskade 

artiklarna betonades vikten av patientens behov av respekt och att få samtala med personalen 

(Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). En god kontakt 

med vårdpersonalen, som grundade sig i respekt för individen, ansågs vara viktigt för att 

kunna acceptera sin vård (Johansson & Lundman, 2002; Norvoll & Pedersen, 2016a; Sibitz et 

al., 2011). Hälso- och sjukvårdslagen stödjer patienternas behov av information och 

självbestämmande i sin vård. Lagen fastställer att den vård som ges ska utföras med respekt 

för patientens autonomi och integritet (SFS, 2017:30).  

 
I bakgrunden framgår att ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten krävs för att uppnå 

en positiv förändring mot hälsa och återhämtning (Gustafsson & Salzmann-Eriksson, 2016). 

När kommunikationen är otydlig och det inte finns något samspel mellan sjuksköterska och 

patient, anser författarna till detta arbete att det bara skapar mer onödigt lidande för patienten. 

Eriksson (1994) beskriver att lidande som upplevs i relation till en vårdsituation och som 

orsakas av vårdpersonal är ett onödigt lidande. Det är därmed viktigt att personalen skapar en 

trygghet för patienten, genom att visa respekt och vara tydlig i sin kommunikation så att 

patienten känner sig införstådd och delaktig i sin vård. Patientens upplevelse av tvångsvård, 

kan gå från negativ till positiv, bara genom att patienten blir väl informerad och känner sig 

delaktig, detta är i sig ett bra resultat enligt författarna. Det innebär att det inte krävs så stora 

åtgärder för att kunna förbättra tvångsvården. 
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7.1.5 Positiva aspekter av tvångsvård 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård fastställer bland annat att tvång ska användas för att 

tillgodose säkerhet för patienten i vården (SFS,1991:1128). I majoriteten av de granskade 

artiklarna framkom det att tvångsåtgärder som hade vidtagits i det akuta skedet ansågs vara 

nödvändiga och uppskattades av patienterna. Vården hade fungerat som ett skydd då det fanns 

risk att patienterna skulle skada sig själva eller personer i sin närhet (Johansson & Lundman, 

2002; Katsakou et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; Lorem et al., 2014; Nyttingnes et al., 

2016; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). Det 

framkom även att patienter som först varit negativa till tvångsvården, i efterhand kunde förstå 

att det varit nödvändigt i det akuta skedet (Katsakou et al., 2011; Laugharne et al., 2011; 

Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). Patienter kunde 

uppleva tvångsvård som ett skydd, vilket författarna till detta arbete ser som något positivt då 

det speglar meningen med lagen om psykiatrisk tvångsvård; att tillgodose säkerhet för 

patienten.   

 

7.1.6 En önskan om andra behandlingsalternativ 

Norvoll och Pedersen (2016b) betonar vikten av patienternas behov av att få andra 

behandlingsalternativ genom att se på problemet från andra perspektiv och på så vis hitta nya 

lösningar. Det ansågs inte vara tillräckligt att vistas i en säker miljö för att kunna uppfylla 

patientens uttryckta behov, det fanns en önskan om att bli erbjuden andra 

behandlingsalternativ än tvångsåtgärder (Katsakou et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016a; 

Sibitz et al., 2011). Författarna till detta arbete anser att sjuksköterskan har ett stort ansvar i att 

främja patientens välbefinnande. Detta genom att utifrån varje enskild individ, förse patienten 

med behandlingsalternativ enligt dennes behov och önskemål. Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) beskriver att sjuksköterskan självständigt ansvarar för kliniska beslut som att erbjuda 

människor ökade möjligheter att förbättra eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem eller 

sjukdom samt uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. Norvoll och Pedersen 

(2016b) skriver att personalen borde fokusera på att öka patientens förmåga att övervinna och 

uttrycka sina problem på konstruktiva sätt istället för att använda tvång.  

 

7.1.7 Problematiska effekter av läkemedel vid tvångsmedicinering  

I bakgrunden framkommer det att suicid är ett folkhälsoproblem som är en konsekvens av 

psykiskt lidande (Socialstyrelsen, 2017a). I flera av de granskade artiklarna framkom det att 

tvångsmedicinering gav upphov till problematiska biverkningar, så som impulser att vilja ta 
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sitt liv, på grund av för höga doser läkemedel (Norvoll & Pedersen, 2016a; Nyttingnes et al., 

2016; Olofsson & Jacobsson, 2001). Norvoll och Pedersen (2016b) beskriver liknande 

upplevelser av negativa biverkningar från för höga doser tvångsmedicinering där patienter 

bland annat blivit självmordsbenägna. Eriksson (1994) anser att lidande som orsakas av 

vårdpersonal eller andra yttre faktorer benämns som onödigt lidande och ska elimineras. Då 

suicid är en konsekvens av psykiskt lidande, anser författarna till detta arbete att det är av 

högsta vikt att förebygga detta. Sjuksköterskan har möjligheten att förhindra suicidrisken som 

uppstår på grund av biverkningar från läkemedel, genom att utvärdera effekten av givet 

läkemedel, både med sin kliniska blick och genom att prata med patienten. 

 

7.1.8 Tvångsvårdens negativa inverkan på patientens roll i samhället 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening delar sjuksköterskan ansvar med samhället för att införa 

och främja insatser som framförallt tillgodoser sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I flera av de granskade artiklarna framkom det 

att tvångsvården bidragit till att patienter inte kände sig som en del av samhället, att de var 

underlägsna andra människor vilket kunde leda till stigmatisering och kriminalisering 

(Norvoll & Pedersen, 2016a; Olofsson & Jacobsson, 2001; Sibitz et al., 2011). Tvångsvårdens 

negativa effekter gav upphov till ett försämrat psykiskt mående, mer personliga och sociala 

problem som till exempel familjekonflikter och förlust av vänner (Norvoll & Pedersen, 2016a; 

Sibitz et al., 2011). Stigmatiseringen visade sig även då patienterna upplevde att personer på 

deras arbetsplats, i skolan eller i grannskapet var rädda för dem (Norvoll & Pedersen, 2016a). 

Författarna till detta arbete anser att sjuksköterskan har ett ansvar i att hjälpa till att skydda 

patienter som vårdas under tvång då detta är en utsatt grupp. Det är viktigt att på alla sätt 

förebygga stigmatisering av personer med psykisk ohälsa.  

 

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Kvalitativ metod 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes som metod, detta då syftet med kvalitativ 

ansats är att undersöka upplevelsen av ett fenomen hos deltagaren (Forsberg & Wengström, 

2015). De 10 artiklarna som valdes ut var av kvalitativ metod, vilket var en styrka för studiens 

resultat då patienternas upplevelser av tvångsåtgärder framhävdes. Resultaten i de valda 

artiklarna var beskrivet utifrån patientintervjuer och observationer.  
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7.2.2 Databassökning 

För att hitta artiklarna söktes vetenskapliga originalartiklar inom ämnet genom Uppsala 

universitets elektroniska prenumerationer. Sökningarna gjordes slutligen i tre databaser, 

PsycINFO, PubMed och CINAHL. Valet av databaserna, PubMed och CINAHL gjordes då 

de behandlar omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Valet av databasen, PsycINFO 

gjordes då detta är en bred databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad och andra närbelägna områden (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

7.2.3 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

För att kunna få fram relevanta artiklar som passade till ämnet, valdes ett antal exklusions- 

och inklusionskriterier innan sökningen påbörjades. Ingen av artiklarna innehöll upplevelser 

av patienter under 18 år, vilket gör att resultatet inte är överförbart till denna åldersgrupp. 

Publikationen av artiklarna var begränsat mellan år 2000-2018, detta ses som en styrka då 

endast relativt ny forskning presenterades. Det kan även ses som en svaghet då detta 

begränsade träffarna och eventuellt missades artiklar på grund av detta.  

Det engelska språket var ett inklusionkriterie och denna litteraturstudie är skriven på svenska. 

Därmed kan översättningen och tolkningen till svenska ha påverkat resultatet, vilket minskar 

tillförlitligheten. Sju av studierna var gjorda i Norden och därmed finns överförbarhet till 

liknande sammanhang i Sverige. Vissa av artiklarna som använts i denna studie berör inte 

bara patienternas upplevelser, utan även vårdpersonalens upplevelser och annan fakta som 

inte var relevant för studiens syfte. I de utvalda artiklarna har därför endast patienters 

upplevelser, påverkan och delaktighet använts. Artiklar som hade låg kvalité efter genomförd 

kvalitetsgranskning, var skrivna på andra språk än engelska och svenska eller som var 

kvantitativa studier exkluderades. Dessa inklusions- och exklusionskriterier ledde till ett 

relativt begränsat utfall, men artiklarna som slutligen valdes ut hade god kvalité. Samtliga 

artiklar som valdes ut har blivit godkända av en etisk kommitté, detta för att säkerhetsställa en 

hög kvalité (Forsberg & Wengström, 2015). Då denna litteraturstudie fokuserar på en utsatt 

patientgrupp, har författarna lagt stor vikt vid att de inkluderade artiklarna är etiskt godkända. 

Författarna besitter en förförståelse av ämnesvalet men har inte låtit detta påverka resultatet, 

utan både negativa och positiva aspekter av ämnet belystes. 

 

7.2.4 Kvalitetsgranskningsmallen 

Samtliga utvalda artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs (2014) 

kvalitetsgranskningsmall. Mallen kompletterades med ett poängsystem enligt Forsberg och 
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Wengström (2015) då det inte fanns något poängsystem i mallen. Författarna skapade därmed 

ett eget poängsystem, vilket kan ha sänkt tillförlitligheten av artiklarnas kvalitet. I mallen 

fanns det 21 frågor totalt, varje positivt svar gav 1 poäng och varje negativt svar, det vill säga 

nej eller oklart, gavs noll poäng. Poängen omvandlades sedan av författarna till procent, detta 

för att kunna utläsa om artiklarna hade hög, medelhög eller låg kvalité. Det var endast artiklar 

med hög och medelhög kvalité som togs med i denna studie. Max poängen var 21 poäng och 

artiklar som fick minst 11 poäng (52 %) värderades till medelhög kvalité, artiklar som fick 

minst 15 poäng (71 %) värderades till hög kvalité. Poängen eller slutligen procenten hade 

eventuellt kunnat se annorlunda ut, då vissa frågor i kvalitetsmallen aldrig fick ett positivt 

svar. Ingen artikel behövde exkluderas på grund av låg kvalitet men då författarna till detta 

arbete var ovana med kvalitetsgranskning av artiklar så kan det ha påverkat resultatet. Då 

författarna till detta arbete var ovana med kvalitetsgranskning, genomfördes 

kvalitetsgranskningen av samtliga utvalda artiklar tillsammans för att kunna få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. 

 

7.2.5 Resultatanalysens process 

Artiklarna som valdes ut till resultatet analyserades sedan enligt Forsberg och Wengström 

(2015). Denna analysprocess ansåg författarna som ett relevant val för denna litteraturstudie. 

Artiklarna lästes sedan flera gånger av författarna för att de skulle kunna bli känd med 

materialet. Texterna i de olika artiklarnas resultat markerades, då de svarade till författarnas 

syfte och för att de skulle bli lättare att hitta i artiklarna. Efter det gavs den markerade texten 

koder, för att sedan utveckla dessa koder till olika kategorier. Detta var något som var 

tidskrävande då det var svårt att hitta bra kategorier som alla koder passade under. När 

författarna sedan hade plockat ut alla delar som var relevant för studiens resultat, så började 

texterna att bearbetas och det blev då tydligt för författarna vilka artiklar som skulle användas 

under vilken kategori i resultatet. Även detta var tidskrävande då författarna var ovana med 

denna typ av analysprocess. Mycket tid lades på resultatanalysens process, vilket författarna 

också ser som en styrka då det ledde fram till ett väl genomarbetat resultat. 

 

7.3 Slutsats    

Hur patienter upplever och påverkas av tvångsvård är individuellt, upplevelsen och resultatet 

av vården är unikt för varje patient. Samma typ av tvångsvård kan i vissa fall ge 

motsägelsefulla resultat för olika patienter. Det finns dock gemensamma nämnare som kan 

vara avgörande för patienternas upplevelser. Sjuksköterskan har stora möjligheter att skapa en 
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positiv upplevelse av vården för patienten. Detta genom en humanistisk vård som grundar sig 

i respekt, lyhördhet och medkänsla där patienten blir delaktig i sin vård. Sjuksköterskan kan 

alltså påverka hur patienter upplever och påverkas av tvångsvård. Det är viktigt att 

vårdpersonal är medvetna om vilka faktorer som spelar roll för patientens upplevelse och 

vikten av ett gott bemötande. Författarna hoppas att resultatet kan ge ny kunskap och 

förståelse hos de olika professionerna inom hälso- och sjukvården och samhället i stort, 

gällande tvångsvård och vad det innebär för den enskilde individen som utsätts för 

tvångsvård. Författarna anser att det finns ett vidare behov av forskning kring patienters 

upplevelser av tvångsvård för att på sikt kunna förbättra och utveckla vården. 
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BILAGA 1. Sökmatris 
 

Databas/ 
Datum 

Sökord Utfall Avgränsningar Utfall Lästa titlar 
samt abstrakt 

Utvalda Artikelförfattare 

PsycINFO 
2019-02-04 

patient* (all text) AND 
experience* (all text) AND 
”involuntary treatment” OR 
coercion (all text) 

535 Inom 18 år.  
Skrivna på engelska. 
Studiedeltagare över 18 år. 

274 44 2 Johansson & Lundman (2002) 
Larsen & Terkelsen (2014) 
 

PubMed 
2019-02-05 

patient*, experience* AND 
(coercion OR ”involuntary 
treatment”) 

330 Inom 18 år.  
Skrivna på engelska. 
Studiedeltagare över 18 år. 

143 12 5 Laugharne et al. (2011) 
Lorem et al. (2014) 
Norvoll & Pedersen (2016) 
Nyttingnes et al. (2016) 
Sibitz et al. (2011) 
 

CINAHL 
2019-02-06 

patient* (all text) AND 
experience* (all text) AND 
”involuntary treatment” OR 
coercion (all text) 

318 Inom 18 år.  
Skrivna på engelska. 
Studiedeltagare över 18 år. 

109 16 3 Katsakou et al. (2011) 
Olofsson & Jacobsson (2001) 
Olofsson & Norberg (2001) 
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BILAGA 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, Land, 

Tidskrift 

Syfte Metod (Design, datainsamling & urval) Resultat Kvalitet 

Johansson & 
Lundman. 

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

2002, Sverige, 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Att beskriva 
erfarenheter mer 
djupgående 
gällande att bli 
utsatt för 
ofrivillig 
psykiatrisk vård. 
 

Design: Kvalitativ 
Datainsamling: Semistrukturerade, 
individuella intervjuer.  
Urval: 5 patienter (3 kvinnor och 2 män). 

Beskriver hur ofrivillig 
behandling i den 
psykiatriska vården kan 
tolkas som en 
balanserad handling 
mellan stora förluster 
och goda möjligheter. 

81% * 

Katsakou, 
Rose, Amos, 
Bowers, 
McCabe, 
Oliver, Wykes 
& Priebe. 

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

2011, 
Storbritannien, 
Social 
Psychiatry and 
Psychiatric 
Epidemiology 

Att utforska 
ofrivilliga 
patienters 
retrospektiva syn 
på om deras 
sjukhusvistelse 
var rätt eller fel. 
 

Design: Kvalitativ 
Datainsamling: Djupintervjuer 
Urval: 59 patienter (25 kvinnor och 34 
män). 

Beskriver patienters 
positiva och negativa 
upplevelser av att vara 
ofrivilligt inlagd på en 
psykiatrisk avdelning. 

71% * 

Larsen & 
Terkelsen. 

Coercion in a 
locked psychiatric 
ward: Perspectives 
of patients and staff 
 

2014, Norge, 
Nursing Ethics 

Att fånga 
upplevelsen 
gällande tvång 
hos både 
patienter och 
personal på en 
låst psykiatrisk 
avdelning i 
Norge. 

Design: Kvalitativ  
Datainsamling: Observationer och 
intervjuer.  
Urval: 12 patienter (3 kvinnor och 9 
män) och 22 vårdpersonal (8 kvinnor och 
14 män). 

Beskriver hur patienter 
upplevde tvång på 
olika sätt. 

76% * 
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Laugharne, 
Priebe, 
McCabe, 
Garland & 
Clifford. 

Trust, choice and 
power in mental 
health care: 
Experiences of 
patients with 
psychosis 

2011, 
Storbritannien, 
International 
Journal of 
Social 
Psychiatry 

Att undersöka 
upplevelser och 
attityder hos 
patienter med 
psykos i 
förhållande till 
förtroende, val 
och makt. 

Design: Kvalitativ  
Datainsamling: Djupintervjuer 
Urval: 22 patienter (10 kvinnor och 
12 män). 

Beskriver patienters 
upplevelser av tvångsvård 
samt beskriver hur 
begrepp som förtroende, 
val och makt kan påverka 
deras vård. Begreppen 
utgjorde tre områden som 
trots sina olikheter visade 
på likheter. Resultatet 
visade även att kontinuitet 
i vården var viktigt för 
patienterna. 

76% * 

Lorem, Hem & 
Molewijk. 

Good coercion: 
Patients’ moral 
evaluation of 
coercion in mental 
health care 

2014, Norge, 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing 

Att noggrant 
identifiera och 
därefter utvärdera 
patienters 
upplevelser av 
tvångsåtgärder. 

Design: Kvalitativ  
Datainsamling: Observationer och 
individuella intervjuer.   
Urval: 5 patienter (3 kvinnor och 2 
män). 

 

Beskriver olika typer av 
reaktioner hos patienter 
gällande deras 
erfarenheter av 
tvångsåtgärder. 

71% * 

Norvoll & 
Pedersen. 

Exploring the views 
of people with 
mental health 
problems’ on the 
concept of coercion: 
Towards a broader 
socio-ethical 
perspective 
 

2016, Norge, 
Social Sience 
& Medicine 

Att undersöka 
åsikter om 
begreppet tvång 
bland personer 
med erfarenheter 
av att bli tvingad 
för första gången 
till tvång. 

Design: Kvalitativ  
Datainsamling: Individuella 
intervjuer. 
Urval: 24 patienter (10 kvinnor och 
14 män). 

Beskriver fyra teman 
gällande patienters syn på 
begreppet tvång. Tvång 
som frihet eller 
maktförhållanden, tvång 
som ett brett fenomen och 
tvång som sociala eller 
existentiella livshändelser.  
 

67% * 
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Nyttingnes, 
Ruud & 
Rugkåsa. 

‘It’s unbelievably 
humiliating’-
Patients’ expressions 
of negative effects 
of coercion in 
mental health care 
 

2016, Norge, 
International 
Journal of Law 
and Psychiatry 

Att lyfta patienters 
kritik mot olika 
tvångsåtgärder som 
behandling. Detta kan 
kopplas till dåliga 
terapeutiska relationer 
och ogynnsamma 
behandlingsresultat. 

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: Anteckningar 
från olika dagsseminarium 
Urval: 100 patienter (fördelning 
mellan kvinnor och män är 
oklart). 

Beskriver tvångsvård som 
förnedring och nazism. 
Resultatet beskriver att 
deltagarna upplevde 
tvångsvården som 
trauman och ansåg att 
ofrivillig medicinering 
orsakade skada.  
 

67% * 

Olofsson & 
Jacobsson. 

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

2001, Sverige, 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Syftet med denna 
rapport var att 
beskriva ofrivilligt 
inlagda psykiatriska 
patienters 
erfarenheter av 
tvång och deras 
tankar om hur man 
förhindrar tvång. 

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: Individuella 
intervjuer 
Urval: 18 patienter (12 kvinnor 
och 6 män). 

Beskriver deltagarnas 
önskemål om att få vara 
delaktiga i sin egen vård, 
få en god vård och att få 
bli behandlad som en 
vanlig människa. 

71% * 

Olofsson & 
Norberg. 

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

2001, Sverige, 
Leading Global 
Nursing 
Research 

Att öka förståelsen 
för psykiatriska 
patienter, 
sjuksköterskor och 
läkare gällande 
erfarenheter av 
tvång i förhållande 
till sina egna och de 
andra parternas 
erfarenheter. 

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: Intervjuer som 
analyserades med fokus på 
berättade erfarenheter.  
Urval: 7 patienter (5 kvinnor 
och 2 män), 7 sjuksköterskor (4 
kvinnor och 3 män) och 7 läkare 
(7 män). 

Beskriver att patienterna 
ville ha mer mänsklig 
kontakt med 
sjuksköterskor och läkare. 
Patienterna uppgav att 
närhet lindrade deras 
känsla av obehag och fick 
dem att känna sig säkrare 
när de utsattes för tvång. 

62% * 
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Sibitz, 
Scheutz, 
Lakeman, 
Schrank, 
Schaffer & 
Amering. 

Impact of coercive 
measures on life 
stories: qualitative 
study 

2011, 
Storbritannien, 
The British 
Journal of 
Psychiatry 
 

Att undersöka 
erfarenheter av 
ofrivillig 
sjukhusinläggning 
och tvångs 
perspektiv hos 
patienter. 
 

Design: Kvalitativ.  
Datainsamling: Transkriptioner 
av inspelade intervjuer.  
Urval: 15 patienter (7 kvinnor 
och 8 män). 

 

Beskriver att patienterna i 
efterhand såg den 
ofrivilliga inläggningen 
som en “nödbroms” och 
en onödig överreaktion. 

81% * 

*50 % motsvarar låg kvalité, 50-70 % motsvarar medelhög kvalité och 70-100 % motsvarar hög kvalité. 


