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Sammanfattning  

Bakgrund: Lagstiftning gällande psykiatrisk tvångsvård har i någon form alltid 

funnits i Sverige. Under åren 2015 – 2019 vårdades 41 323 personer under tvång 

inom den psykiatriska heldygnsvården. En del tvångsåtgärder kan bli aktuella vid 

tvångsvård så som fastspänning, tvångsmedicinering och avskiljning. Det kan vara 

svårt att kombinera Hälso-och sjukvårdslagen med Lagen psykiatrisk tvångsvård 

då patientens integritet och självbestämmande begränsas.  Syfte: Var att belysa 

patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård. Metod: 

Studiens design är en allmän litteraturstudie som analyserar och sammanställer 

kvalitativa artiklar. Artiklar söktes i tre olika databaser. Granskning utfördes med 

hjälp av HKR:s granskningsmall. Analysen som genomfördes var en textanalys. 

Resultat: Bygger på 10 kvalitativa artiklar och belyser patienters erfarenhet av 

tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård. Resultatet presenteras under tre 

huvudkategorier: Att vårdas mot sin vilja, Tvångsåtgärdernas påverkan på 

upplevelsen och Vårdpersonalens bemötande och fem subkategorier. Diskussion: 

Metodens styrkor och svagheter har diskuterats utifrån Shenton´s 

kvalitetsmarkörer. Studiens två huvudsakliga fynd var att de flesta patienter 

upplever tvångsvården som något negativt men att där finns positiva aspekter och 

att en tydlig kommunikation och en bra relation till vårdpersonalen kan förebygga 

tvångsåtgärder. Dessa fynd diskuterades sedan utifrån tidvattenmodellen, etik och 

samhällsperspektivet. 
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Abstract  

Background: Laws regarding coersion has i one form or another always existed in 

Sweden. Between the years of 2015 – 2019, 41 323 people were admitted to 

coersive care in closed psychiatric wards. As part of the coersion, there is coersive 

mesures that can be used. This includes being put under restraint, force medicated 

or being isolated. It is difficult to combine the Swedish health and medical care law 

with the compulsory mental care act because the patient integrity and autonomy is 

limted. Aim: Was to describe patient´s experiences of coersion in closed psychiatric 

wards. Method: The studies design is a literature review based on qualitative 

articles. The articles were found in three different databases. An in depth analysis 

of the articles was done with the help of HKR´s granskningsmall. A text analysis in 

five steps was also done on the matreial. Results: The results are based on 10 

qualitative articles and descibes patient´s exceriences of coersion in closed 

psychiatric wards. The Results is presented under three main categories: Being 

cared for against your own will, The impact of coersive mesures and Lack of 

communication and the relationships impact and three sub categories. Discussion: 

The method`s strenghts and weakneses has been discussed using Shenton´s 

strategies for ensuring trustworthiness in qulitative studies. The main findings were 

discussed using Barker´s tidal model, ethics and the societal context. 
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Bakgrund 
Enligt World Health Organization ([WHO], 2021) fortsätter psykisk ohälsa att öka 

världen över. Under de senaste tio åren har en ökning med tretton procent 

konstaterats bland både unga och äldre personer. Psykisk ohälsa beskrivs av 

folkhälsomyndigheten (2021) som ett paraplybegrepp för olika psykiska besvär, 

sjukdomar och syndrom med olika svårighetsgrad och varaktighet. Det finns idag 

god kännedom om att psykisk ohälsa grundar sig i biologiska och psykosociala 

faktorer och kan drabba alla människor oavsett var hen befinner sig i livet (WHO, 

2018). Personer som lever med någon form av psykisk ohälsa löper dessutom större 

risk att drabbas av samsjuklighet. Vilket innebär att personen samtidigt kan drabbas 

av somatiska sjukdomar såväl som andra psykiska sjukdomar, besvär och syndrom 

(DE Hert et al., 2011).  

Om den psykiska ohälsan förvärras kan behovet av psykiatrisk heldygnsvård bli 

aktuellt. Heldygnsvården finns till för de patienter som behöver 

specialistpsykiatrisk vård och behandling. Det finns skillnader i hur vården på dessa 

avdelningar organiseras inom de olika regionerna, men generellt så innebär det att 

avdelningarna är låsta och att den behandling som ges i första hand är medicinsk 

men ibland kombineras med psykologiska behandlingar (Molin, 2019). Patienter 

som vårdas på heldygnsavdelningar kan lida av olika psykiatriska tillstånd eller 

kriser så som psykossjukdom och självskadebeteende, neuropsykiatriska 

funktionsvariationer eller vårdas till följd av svåra livssituationer. På en psykiatrisk 

heldygnsavdelning vårdas personer både frivilligt och under tvång, hälso- och 

sjukvårdslagen ligger som grund för båda vårdformerna (Molin, 2019). 

Lagstiftning gällande psykiatrisk tvångsvård har alltid funnits i Sverige (Grönwall 

& Holgersson, 2014). Uppsalalagen från 1200-talet som är en av Sveriges dåtida 

landskapslag, beskriver hur den som blivit “galen” ska omhändertas och placeras i 

haeptum (häkte). Samtliga grannar och sockenmän skulle därefter informeras om 

den omhändertagnes situation.  

Landskapslagarna beskrev också hur samhället skulle skydda sig och ta avstånd 

från de som betraktades som psykiskt sjuka (Grönwall & Holgersson, 2014). De 
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första riktiga vårdinrättningarna uppkom först under medeltiden i form av kloster 

och var då under styrning av kyrkan. Under denna tid gjordes det inte någon större 

skillnad på den psykiatriska och somatiska vården då det ansågs att trolldom låg till 

grund för näst intill all sjukdom (Grönwall & Holgersson, 2014).  

Enligt den nutida lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, 1991) kan tvångsvård 

endast bli aktuell då patienten lider av en allvarlig psykisk störning. Patienten ska 

på grund av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållande i övrigt har ett 

oundgängligt behov av psykiatrisk vård. En vård som inte kan tillgodoses på annat 

vis än genom att personen är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad 

psykiatrisk heldygnsvård eller om personen anses vara en fara för sig själv eller 

andra. En förutsättning för vård enligt denna lag är patienten motsätter sig frivillig 

vård. Tvångsvård ska inte ges då patientens psykiska störning endast beror på en 

intellektuell funktionsnedsättning. Tvångsvården ska i första hand syfta till att sätta 

patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som 

han eller hon behöver (LPT, 1991). Då patienten vårdas mot hens vilja och med 

syfte att på ett skonsamt sätt skydda patienten och andra kan ett antal tvångsåtgärder 

tillämpas. Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas endast om de står 

i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Fastspänning, tvångsmedicinering och 

avskiljning är de vanligaste tvångsåtgärderna och ska ske under väl kontrollerade 

former och med sjukvårdspersonal närvarande (LPT, 1991). Fastspänning innebär 

att patienten hålls fastspänd på en bältessäng med hjälp av bälten eller liknande 

anordning. Patienten kan undertiden hen är fastspänd eller fysiskt fasthållen av 

sjukvårdspersonal också bli tvångsmedicinerad, då ofta i form av intramuskulära 

injektioner. Avskiljning innebär att patienten hålls avskild från övriga patienter, 

avskiljningen kan exempelvis äga rum i patientensegna rum med personal ståendes 

utanför.  Då en tvångsåtgärd utförts ska personen erbjudas återkopplingssamtal så 

fort möjlighet till detta finns (LPT, 1991).  

Under åren 2015–2019 vårdades 41 323 personer under tvång inom den 

psykiatriska heldygnsvården. Schizofreni eller andra former av psykossjukdomar 

var de vanligast förekommande diagnoserna (Socialstyrelsen, 2021).  Personer som 

vårdas enligt LPT kan ha en förvrängd verklighetsuppfattning och bristande 
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sjukdomsinsikt vilket i förlängning kan försvåra personens förmåga att fatta 

rationella beslut. I studien utförd av Ayesa-Arriola et al. (2014) som gjordes med 

personer med schizofreni i fokus visade det sig att 45 procent av deltagarna hade en 

fortsatt bristande sjukdomsinsikt tre år efter sin första psykos. Personens autonomi 

begränsas och ligger tillfälligt i andra personers händer, med detta även deras 

möjlighet till delaktighet i den egna vården (Norvoll & Pedersen, 2018). Hälso- och 

sjukvårdslagens mål om att vården ska ges med respekt för människans 

självbestämmande och integritet kan därför vara svårt att kombinera med det som 

beskrivs i lagen om psykiatrisk tvångsvård (Hälso-och Sjukvårdslag [HSL], 2017).  

Det finns teorier och modeller att arbeta utifrån vars syfte är att stärka personen och 

dennes autonomi. En av dem är The Tidal model som är en personcentrerad modell, 

främst riktad till personer inom den psykiatriska vården. Modellen fokuserar på 

individens livsberättelse men lyfter också personens återhämtningsprocess, 

egenmakt och återtagande av kontroll över sitt eget liv (Barker, 2000). Enligt 

Barker (2001) förknippas psykiskohälsa med maktlöshet som begränsar personen 

från att leva sitt till fullo. Barker menar också att den psykiatriska vården och dess 

behandlingar tenderar att öka upplevelsen av maktlöshet. Enligt tidvattenmodellen 

är personen och vad hen upplever som viktigt styrande i återhämtningsprocessen 

(Barker, 2001). Sjuksköterskans roll enligt denna modell är vara en stödjande faktor 

och hjälpa personen bevara sitt fokus genom att anpassa sig efter personen och vad 

hen upplever sig behöva i form av stöd (Barker, 2001).  Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2009) bär sjuksköterskan det övergripande ansvaret för 

omvårdnadsarbetet och ska genom ett personcentrerat förhållningssätt i gemenskap 

med andra vårdprofessioner och personen själv möjliggöra för god omvårdnad. 

Sjuksköterskans roll innefattar också kontinuerligt lärande och förmåga till 

reflektion kring etisk svåra frågor och situationer (International Council of Nurses, 

2017). Som sjuksköterska på en psykiatrisk heldygnsavdelning kan det emellertid 

finnas anledning till att medverka vid tvångsåtgärder. Något som kan upplevas som 

känslomässigt arbetsamt och skapar inre etiska dilemman hos sjuksköterskan 

(Bailey et al., 2020; Vedana et al., 2018). Syftet med tvångsvården är att den till 

slut ska övergå till en frivillig vård från patientens sida och det är vårdpersonalens 

skyldighet att möjliggöra detta (LPT,1991). Tvångsvården anses i dag verka som 
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ett skydd, men den begränsar även personens autonomi och förmåga till delaktighet. 

Denna studie fokuserar på patientens perspektiv för att skapa förståelse för hur 

tvångsvård upplevs.  

 

Syfte 
Syftet var att belysa patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk 

heldygnsvård. 

 

Metod 

Design 

Studiens design var en allmän litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie innebär 

att söka, granska och sammanställa information utifrån ett valt syfte och görs för att 

skapa en djupare kunskap inom ämnet (Polit & Beck, 2019). I studien ingick 

kvalitativa artiklar och utifrån artiklarnas resultat genomfördes en textanalys för att 

svara på syftet.  

 

Sökvägar och urval 

Cinahl Complete och PsycINFO användes för att göra studiens pilotsökningar och 

i den slutgiltiga sökningen användes även PubMed (se bilaga 1). De tre databaserna 

valdes då deras inriktning bedömdes kunna svara på syftet. Cinahl Complete och 

PubMed innehåller material som är inriktat mot omvårdnad och PsycINFO har en 

psykologisk inriktning (Karlsson, 2019). Syftet omformulerades till nyckelorden 

upplevelse, tvångsvård och heldygnsvård. Med hjälp av Svensk MeSH översattes 

nyckelorden till engelska. På samma sätt hittades också synonymer till orden. Under 

pilotsökningen hittades fler sökord och synonymer i artiklar, vilket hjälpte till att 

bredda sökningen (Karlsson, 2019). Nyckelorden och synonymerna användes sedan 
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för att skapa olika sökblock. I databaserna gjordes sökningen med både ämnesord 

och fritextsökning. Ämnesorden är de ord som valts ut för att beskriva innehållet i 

artikeln och de kan användas för att få en mer exakt sökning. En fritextsökning ger 

ett bredare utbud av artiklar då den söker på ord även i artiklarnas abstract. Mellan 

sökorden och blocken användes booleska operatorer som AND och OR för att 

bredda sökningen och öka träffsäkerheten (Karlsson, 2019). Även trunkering och 

frassökning användes. Trunkering innebär att databasen tar med alla ord med 

samma rot i sökningen och frassökning används för att hålla ihop begrepp som till 

exempel patient experience, utan frassökning görs sökningen på var och ett av 

orden (Karlsson, 2019). Efter att blocken slogs ihop med AND så lades även 

begränsningar till för att göra sökningen mer relevant.  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle kunna besvara syftet, att 

deltagarna i studierna som valts ut hade erfarenhet av att blivit vårdad med tvång 

inom psykiatrisk heldygnsvård och att studierna var etiskt godkända. Då 

litteraturstudien fokuserade på vuxna personers erfarenheter sättes kriteriet att 

deltagarna skulle vara vuxna. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010 och 

2021 och vara granskade av andra forskare innan de publicerades, så kallat peer 

reviewed (Karlsson, 2019). Exklusionskriterier som framkom under studiens gång 

var att deltagarna skulle kunna svara på intervjufrågor självständigt utan behov av 

stöd. Detta för att minimera yttre påverkan på resultatet.  

 

Granskning och analys 

Granskningen började med att författarna gick igenom alla titlarna på de sökträffar 

som hittats för att hitta relevanta artiklar som kunde svara mot syftet. Var titeln 

relevant lästes även forskningsartiklarnas abstract. De artiklar som bedömdes som 

relevanta både genom titel och abstract lästes sedan igenom i sin helhet. Av totalt 

316 forskningsartiklar bedömdes 12 kunna användas i studien. De granskades 

ytterligare, gemensamt av författarna med hjälp av HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa studier (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). Artiklarna 

granskades för att säkerställa en hög trovärdighet med hjälp av Shentons (2004) 
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kvalitetsmarkörer: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt verifierbarhet. 

Efter granskningen valdes två forskningsartiklar bort. En på grund av att den 

saknade etiskt godkännande och den andra valdes bort då studien var gjord på 

kvinnor med nedsatt mental förmåga som behövt extra hjälp vid intervjuerna. Efter 

granskningen skrevs artikelöversikter (se bilaga 2) för att få en överskådlig blick 

över forskningsartiklarnas innehåll. 

Analysen som gjordes var en textanalys där processen bestod av fem steg (Larsson 

& Holmström, 2017) (se figur 1). I det första steget lästes materialet igenom enskilt 

av författarna. Under steg två lästes materialet återigen, för att få en bättre och 

djupare uppfattning om vad det handlar om. Den text som beskrev personernas 

erfarenheter av tvångsvård markerades sedan och plockades ut. Detta är så kallade 

meningsenheter (Henricson och Billhult, 2017) Författarna jämförde sedan sina 

fynd för att komma fram till ett gemensamt resultat. I det tredje steget 

sammanfattades och kodades meningsenheterna. Under det fjärde steget hittades ett 

mönster i meningsenheterna och de kategoriserades sedan i huvudkategorier och 

underkategorier (Larsson & Holmström, 2017). Slutligen i steg fem skapades en 

struktur mellan huvudkategorierna. 
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Figur 1. Analysprocessen i fem steg enligt Larsson & Holmström (2017). 
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Etiska överväganden 

I litteraturstudien användes endast artiklar som var etiskt godkända, detta för att 

säkerställa att deltagarna lämnat ett informerat samtycke, inte blivit utnyttjade eller 

utsatta för risken att bli skadade (Kjellström, 2017). Det fanns också en 

medvetenhet om att det skulle kunna förekomma svårigheter och begränsningar 

från författarnas sida gällande översättning från engelskspråkiga artiklar till 

svenska. För att minimera risken för detta planerade författarna att ta hjälp av olika 

former av översättningsstöd, i form av ordböcker och skrivverkstaden som erbjuds 

via högskolans bibliotek. Alla artiklar vars resultat kunde svara på syftet har 

inkluderats i studien oberoende av författarnas personliga åsikt. Författarna har 

också reflekterat över och redovisat sin förförståelse för att förhindra att egna 

värderingar och erfarenheter påverkar urvalet och resultatet (Priebe & Landström, 

2017).  

Studien kan hjälpa sjuksköterskans profession genom att skapa en bättre förståelse 

för personers upplevelser och erfarenheter av tvångsvård. Förhoppningen är att 

studien ska kunna användas som stöd i utvecklingen av ett mer personcentrerat 

förhållningssätt och tillvägagångssätt inom vården.  

 

Förförståelse 

Författare 1  

Förförståelsen är att personer som vårdas under tvång ofta upplever vården olika. 

En del upplever tvångsvården som direkt kränkande och inhumant medan andra 

snarare ser den som en befrielse, att någon annan tar kontroll över deras livssituation 

och att dem själva inte behöver tänka. Förförståelsen grundar sig i tidigare 

arbetserfarenheter samt efter samtal med patienter under den verksamhetsförlagda 
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utbildningen inom psykiatriska heldygnsvården där personer som vårdats under 

LPT beskrivit olikheter i upplevelser kring sin vård.   

Författare 2 

Förförståelsen grundar sig på erfarenheter av samtal med personer under 

verksamhetsförlagd utbildning och egna fördomar. Utifrån detta finns en 

uppfattning om att det är en väldigt komplex upplevelse att bli vårdad under tvång 

på det vis att det samtidigt kan vara en negativ erfarenhet men med positiv effekt. 

Det finns också en bild av att det kan vara en viss eller stor lättnad att bli fråntagen 

ansvar under den tidsperiod personen är som sjukast. 

 

Resultat 
Resultatet är sammanställt från tio kvalitativa artiklar som publicerats mellan åren 

2010 – 2018 och artiklarna kommer ifrån Sverige (n=1), Norge (n= 2), England 

(n=2), Kanada (n=2), USA (n=1), Finland (n=1) och Irland (n=1). Sammanlagt 

deltog 259 personer, varav 156 var män och 103 kvinnor. Resultatet är uppdelat i 

tre huvudkategorier: Att vårdas mot sin vilja, Tvångsåtgärdernas påverkan på 

upplevelsen och Vårdpersonalens bemötande och fem subkategorier (se figur 2).  

 

Figur 2. Resultatet syftar till att belysa patienters upplevelser av att tvångsvårdas inom 

psykiatrisk heldygnsvård och har efter analys delats upp i tre huvudkategorier och fem 

subkategorier. 
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Att vårdas mot sin vilja 

Många patienter hade en negativ upplevelse av att vårdas under tvång, ett fåtal 

upplevde trots detta några fördelar med vården. Att förlora sin autonomi och sin 

förmåga att själv kontrollera sitt liv under vårdtiden var ett återkommande ämne 

hos patienterna. Även vårdmiljöns påverkan och betydelse för patienternas 

återhämtning var ett ämne som lyftes.  

Rädsla och oro men en nödvändighet 

Resultatet visade att majoriteten av de känslor som uppstod vid tvångsvård var 

negativa. Patienterna beskrev känslor som rädsla och oro relaterat till tvångsvård 

men också upplevelsen av att personen bakom sjukdomen inte sågs, vilket gjorde 

att de kände sig osynliga och förminskade (Andreasson & Skärsäter, 2011; Lorem 

et al., 2014; Wilson et al., 2017). En del patienter upplevde tvångsvården som direkt 

traumatiserande och beskrev sig själva som offer för det psykiatriska vårdsystemet. 

Andra upplevde att deras psykiska hälsa försämrats relaterat till att ha blivit vårdade 

under tvång (Katsakou et al., 2011; McGuinness et al., 2018). Känslan av rädsla 

och oro var återkommande både innan och efter vårdtillfället och grundade sig i hur 

livet påverkats och skulle kunna påverkas om behovet av tvångsvård skulle 

återkomma (Katsakou et al., 2011; McGuinness et al., 2018).  En del patienter kände 

oro kring att få en “stämpel” efter att ha blivit tvångsvårdade, vilket skulle göra det 

enklare att bli tvångsvårdad på felaktiga grunder i framtiden (Katsakou et al., 2011).   

‘‘Once you’ve been in hospital, if they say you’ve got to go into 

hospital, you have got to go; like being under the surgeon’s 

knife: once under the surgeon’s knife, always under the 

surgeon’s knife’’ (Katsakou et al., 2011, s. 1174).  

Några få patienter beskrev känslan av lättnad efter att de blivit tvångsvårdade 

eftersom de upplevde att deras egen sjukdomsinsikt var begränsad. Sjukhuset 

upplevdes som en fristad för återhämtning och avbrott från deras egna liv (Katsakou 

et al., 2011; Lorem et al., 2014) Patienter beskrev också tvångsvården som en 

nödvändighet eftersom de annars hade riskerat att skada sig själv eller andra 

(Katsakou et al., 2011).    
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“I was threatening to kill my brother’s partner. I’d stabbed her 

in the chest… I needed to have been [sectioned]. I would have… 

I would have either killed someone or I would have killed myself 

“(Katsakou et al., 2011, s. 1177). 

Att förlora kontrollen 

I merparten av studierna var förlorad autonomi under vårdtiden ett återkommande 

ämne.  Enligt Andreasson och Skärsäter (2011) uttrycker patienter vikten av att få 

bevara sin autonomi trots att de vårdas mot sin vilja. Patienterna behövde känna att 

det fortfarande hade kontroll över sina egna liv och fick vara delaktiga i sin egen 

vård. De ville att deras åsikter kring deras vårdsituation skulle bli hörda (Kontio et 

al., 2010; Lorem et al., 2014; McGuinness et al., 2018).  En del patienter beskrev 

känslan av att de blivit berövad på sin frihet och att de kände sig som fångar (Goulet 

et al., 2017; Lorem et al., 2014; McGuinness et al., 2018). Att tvingas följa 

avdelningens rutiner och att inte själv få bestämma över sina aktiviteter och dagliga 

rutiner fick patienterna att känna sig hjälplösa och som att de mist kontroll över sitt 

liv. För att kunna återfå en del av sin autonomi gav några patienter förslag om att 

de självständigt skulle få lämna avdelningen samt själva bestämma när och hur 

länge (Andersson & Skärsäter, 2011; Katsakou et al., 2011). Den förlorade 

autonomin kunde också enligt Lorem et al., (2014) medföra till att patienterna 

kände att det inte blev tagna på allvar.  En del patienter upplevde ilska relaterat till 

den förlorade autonomin vilket kunde resultera i verbala och fysiska protester (Ling 

et al., 2014; McGuinness et al., 2018).  

“I was trying to break free...I was so shocked and angry...I was 

like shouting and all that” (McGuinness et al., 2018 s. 504).   

Vårdmiljöns betydelse för återhämtning 

I studien gjord av Larsen och Terkelsen (2014) beskrivs sjukhusbyggnaden ha en 

förminskande effekt som påminde patienterna om deras sjukdom vilket beskrevs 

som upprörande. Invändigt upplevdes avdelningen som trevlig, där det fanns 

utrymme för gemenskap med andra medpatienter och vårdpersonal. Det 

gemensamma utrymmet beskrevs också som ett sätt för vårdpersonalen att samla 
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alla patienter för att få kontroll. En del patienter upplevde inte alltid sjukhusmiljön 

som något helande och positivt, eftersom det fanns risk att man behövde byta 

avdelning minskades också kontinuiteten. Att vårdas med andra patienter som inte 

hade samma eller liknande diagnos upplevdes som negativt. Några patienter 

beskrev att behöva vårdas tillsammans med andra patienter som triggande vilket 

kunde resultera i att det uppstod konflikter på avdelningen (Andreasson & 

Skärsäter,2011; Ling et al., 2014). Meningsfulla aktiviteter på eller utanför 

avdelningen  var viktigt för patienterna eftersom dagarna annars kändes långdragna 

och saknade innehåll (Andreasson & Skärsäter, 2011; Kontio et alt., 2010).  

“I need physical activities when I am restless, a boxing- sack on 

the ward, going out for cycling, or walking something sensible 

to do…. “(Kontio et alt., 2010).  

Patienterna lyfte även vikten av att ha en terapeutisk, trygg och mysig miljö på 

avdelningen. Att ha ett eget rum skulle enligt några patienter tillåta ett privatliv och 

möjlighet till omväxling samt återhämtning (Kontio et alt., 2010). 

Tvångsåtgärdernas påverkan på upplevelsen 

De tvångsåtgärder som främst användes i studierna var fastspänning, avskiljning 

och medicinering. Patienterna i studierna hade både negativ och positiv erfarenhet 

av de tvångsåtgärder som vidtogs. Patienter upplevde tvångsåtgärderna som 

nödvändiga och att de skyddade patienten från sig själv och andra medpatienter 

(Andreasson & Skärsäter, 2011; Larsen & Terkelsen,2014; Goulet & Larue,2017; 

Lorem et al., 2014; Wilson et al., 2017). Exempelvis upplevdes avskiljning som en 

bra tvångsåtgärd, då det uppstod kaotiska och påfrestande situationer ute på 

avdelningen. Åtgärden gjorde det möjligt för patienterna att återhämta sig i lugn 

och ro (Ezeobele et al., 2013; Ling et al., 2014; Larsen & Terkelsen,2014).   

“Seclusion calmed me down . . . I guess it is a ‘cool down’ 

room. . . . Um . . . hm . . . I felt good . . . and . . . I had good 

communication with God . . . and . . . I was praying to God to 

forgive my actions” (Ezeobele et al., 2013 s. 309).   
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Några patienter beskrev att de behövde tvångsåtgärderna som utförts men att de inte 

var bekväma med metoden som används och upplevde att varaktigheten på 

tvångsåtgärderna var lång (Larsen & Terkelsen, 2014). Tvångsåtgärder framkallade 

även ilska och rädsla hos patienterna och upplevdes av en del som plågsamt och 

fruktansvärt men beskrevs som hanterbart om det fanns tillit till vårdpersonalen 

(Kontio et al.,2010; Ling et al., 2014; Lorem et al., 2014; Wilson et al., 2017). Vid 

exempelvis avskiljning upplevde patienterna sig som övergivna och maktlösa 

(Ezeobele et al., 2013). Tvångsåtgärder upplevdes också som avhumaniserande, då 

inte fick möjlighet att utföra sina basala behov samt att de inte tilläts utföra 

meningsfulla aktiviteter som exempelvis lyssna på avslappnande musik under tiden 

de låg i bältessäng (Kontio et al., 2010; Wilson et al., 2017).  Många patienter 

upplevde att vårdpersonalen utnyttjar sin maktposition och ansåg tvångsåtgärder 

som en maktsymbol som användes för personalens vinning (Andreasson & 

Skärsäter, 2011; Ezeobele et al., 2013; Goulet & Larue, 2017; Wilson et al., 2017). 

Några patienter upplevde tvångsåtgärderna som ett straff vilket framkallade ilska 

och avsky gentemot vårdpersonalen (Ling et al., 2014)  

“. . . I felt fear and anger, especially toward those who put me 

into the seclusion room. Nurses and physicians used power and 

authority over patients. I didn’t know where I was and how long 

it lasted, it was terrible…” (Kontio et al., 2010 s.19).  

I artikeln av Wilson et al. (2017) beskrivs tvångsåtgärder ha negativ inverkan på 

patienterna både på lång och kort sikt. Att bevittna en situation där tvångsåtgärder 

utförs på någon annan eller på en själv gav upphov till rädsla och känslomässig 

utmattning hos patienterna samt att det skapade en kultur med rädsla på 

avdelningen. Det i sig resulterade i att patienter försökte döva sina känslor, lära sig 

acceptera och följa avdelningens regler och rutiner för att slippa tvångsåtgärder 

(Goulet & Larue, 2017; McGuinness et al., 2018; Wilson et al., 2017). Att prata om 

de tvångsåtgärder de utsätts för i efter han upplevdes som sorgligt och stressande 

för en del patienter (Goulet & Larue, 2017; Wilson et al., 2017). Patienter beskrev 

också vikten av få ett återkopplingssamtal i efterhand för att få en förståelse för 

anledningen till att tvångsåtgärder används. De önskade att återkopplingssamtalet 
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skulle ske några timmar efter tvångsåtgärden avslutas, så att personen hinner 

återhämta sig (Andreasson & Skärsäter, 2011; Goulet & Larue, 2017; Kontio et al., 

2010). Patienterna beskrev att de ville bli sedda som personer inte som aggressiva 

och farliga patienter som var i behov av tvångsåtgärder. Genom ökad tillit till 

vårdpersonalen tror en del patienter att eskalerande situationer går att undvika och 

i förlängning även användning av tvångsåtgärder (Andreasson & Skärsäter, 2011; 

Kontio et al., 2010; Lorem et al., 2014). 

Vårdpersonalens bemötande 

Relationen till vårdpersonalen hade en stor inverkan på patienternas upplevelse av 

tvångsvården. Ett sämre bemötande upplevdes av patienterna som kränkande 

medan ett gott bemötande kunde upplevas som en källa till trygghet och tillit och 

på sikt minskad användning av tvångsåtgärder. Vidare beskrev majoriteten av 

patienterna en brist på kommunikation som negativt eftersom det inte förstod 

anledningen till tvångsvården.  

Relationens betydelse 

Vårdpersonal beskrevs med både positiva och negativa ordalag. Patienter beskrev 

upplevelser av att vårdpersonal hade brist på respekt, var elaka, använde sig utav 

en tydlig hierarki och utnyttjade sin makt för egen vinning eller för att förödmjuka 

patienter (Goulet & Loure, 2018; Andreasson & Skärsäter, 2011; Larsen & 

Terkelsen, 2014; Ezeobele et al., 2013). Positiva upplevelser innefattade 

upplevelser av att bli sedd som en person inte en diagnos, att vårdpersonal var en 

källa till trygghet, någon man kunde känna tillit till och som kunde hjälpa till att 

skapa en flykt från symtom (McGuinness et al., 2018; Larsen & Terkelsen, 2014; 

Andreasson & Skärsäter, 2011; Lorem et al., 2014).  

Resultatet visar att patienternas relation till vårdpersonalen påverkar vården och 

således också den upplevelse de får utav att vårdas under tvång. Patienter beskrev 

upplevelser av att interaktioner med vårdpersonal både kunde eskalera och 

deskalera situationer som skulle kunna leda fram till tvångsåtgärder (Ling et.al, 

2014; Ezeobele et al., 2013; Andreasson & Skärsäter, 2011). Att bli bemött med 
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höjd röst och en nedsättande ton gjorde att vissa patienter svarade med ett negativt 

bemötande (Ezeobele et al., 2013).   

 ”the nurses hollered at me . . . spoke to me in a derogatory tone 

. . . and made jokes . . . the nurse should have . . . ah . . . listened 

to me . . . uh . . . before responding and not . . . uh . . . reacting 

to my verbiage of calling them stupid, ignorant and 

belligerent…” (Ezeobele et al., 2013, s.308)   

Om patienter däremot kände förtroende för personalen fanns det en större chans att 

hotfulla situationer kunde lösas utan tvångsåtgärder (Andreasson & Skärsäter, 

2011; Lorem et al., 2014).  

Det framkom även att användandet av tvångsåtgärder skadade den relation som 

byggts upp mellan vårdpersonal och patient. Enligt Wilson et al. (2017) påverkades 

relationen både på lång och kort sikt för vissa patienter. Patienter beskriver att de 

upplevde en djup ilska gentemot den personal som varit med och medverkat under 

deras isolering, de beskrev också att de började misstro personalen och fick svårt 

att närma sig dem (Ling et al., 2014; Wilson et al., 2017; Ezeobele et al., 2013).   

”It left me with...a total distrust...a total vote of no confidence 

and no faith in anything they did, wanting to have absolutely 

nothing to do with any of them...all the time this is in my mind 

how they’ve treated me and how they treat other people, and 

obviously that affects relationships with them” (Wilson et al., 

2017, s. 505)  

Brist på kommunikation 

I en majoritet av studierna framkom det att patienter upplevde att de inte fick 

tillräckligt med information om anledningen till att de blev inskrivna. Många 

förstod inte vad de gjorde på avdelningen eller varför de blev utsatta för 

tvångsåtgärder (Andreasson & Skärsäter, 2011; Wilson et al., 2017; Ling et al., 

2014; Kontio et al., 2010; Lorem et al., 2014; Goulet & Larue, 2017; Ezeobele et 

al., 2013). Att inte få veta vad som hände eller skulle komma att hända vid 
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tvångsåtgärder väckte rädsla hos vissa patienter och en patient beskriver känslan av 

att inte veta varför som värre än att bli inlåst (Ling et al., 2014; Lorem et al., 2014).   

”Being locked up and not knowing what they were going to do 

with me, not knowing what the next coercive method would be, 

not knowing how long I’d be there, or why” (Lorem et al., 

2014).  

Andreasson och Skärsäter (2011) skriver att patienterna hade ett behov av att förstå 

sin situation och när de fick information anpassad till dem ledde det till minskad 

ångest och bättre förutsättningar för delaktighet. Det framkom också att 

kommunikation spelade en stor roll när det kom till att deskalera situationer. 

Åtgärder kunde undvikas om kommunikationen från vårdpersonal var effektiv och 

patienter fick konkret information om vad som skulle kunna hända om de vägrade 

intervention (Wilson et al., 2017; Andreasson & Skärsäter, 2011).  

”Well, she did say ‘You’ll, . . . you will have to stay a lot longer 

if you don’t take your medicine’ and like that . . . Still, it was a 

very good way to express it, that I had to take medicine” 

(Andreasson & Skärsäter, 2011, s.18).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att bedöma studiens trovärdighet är det av vikt att diskutera studiens styrkor 

och svagheter (Henricson, 2017). Detta har gjorts med hjälp av Shenton´s (2004) 

kvalitetsmarkörer tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitligheten bygger på huruvida resultatet svarar på studiens syfte och om 

datainsamlingsmetod samt analys är väl presenterade (Shenton, 2014). 

Datainsamling gjordes via tre olika databaser vars material innehåller relevanta 

artiklar om psykologi och omvårdnad. Initialt gjordes en pilotsökning av författarna 

på två av de tre sökbaserna som använts, under pilotsökningen hittades flera sökord 
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och synonymer vilket var till hjälp för att bredda sökning något som kan stärka 

tillförlitligheten. Vidare presenteras de slutgiltiga sökningarna i bifogade sökblock, 

vilket ger en översikt på vilka sökord och synonymer som används för studien men 

också möjlighet till kritisk granskning av sökschema. Det fanns även ett brett urval 

av artiklar och de artiklar som valdes bort under studiens gång är redovisade. Något 

som skulle kunna vara en begränsning är att synonymerna till ” patienters 

upplevelse” såg olika ut i de databaser som användes, detta skulle kunna upplevas 

som förvirrande av läsare.  Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters 

upplevelser vilket har gjort att de huvudkategorier och subkategorier som 

presenterats efter analysen av materialet speglar upplevelser och svarar på studiens 

syfte. Analysen som gjordes var en textanalys i fem steg som illustrerats med en 

figur (se figur 1) för att ytterligare förenkla möjligheten att följa analysen. Vidare 

presenteras citat under varje kategori vilket kan stärka tillförlitligheten, då detta ger 

en djupare förståelse för upplevelsen. Det ger också en indikation om att författarna 

varit sanna och ärliga gentemot materialet de använt till studien.  

Verifierbarheten handlar om att tillvägagångssättet i studien är så pass väl beskrivet 

så att om studien skulle upprepas skulle liknande resultat kunna uppnås (Shenton, 

2004). Författarna till litteraturstudien anser att verifierbarheten i studien skulle 

kunna stärkas utav att metoden med tydliga inklusions- och exklusionskriterier är 

väl beskriven. Även analysprocessen är utförligt beskriven och illustreras med 

figur, tillvägagångssätt vid artikelsökning samt sökschema för alla tre databaser 

finns bifogat. Författarna anser således att om studien skulle upprepas av andra 

författare skulle liknade resultat kunna nås. 

Pålitligheten i en studie bedöms utifrån författarnas förmåga till objektivitet, 

(Shenton, 2004). Det finns alltid en risk för att en författares förförståelse påverkar 

objektiviteten och därmed resultatet. För att motverka detta har författarna till 

studien tidigt skrivit ner sin förförståelse och under arbetets gång diskuterat denna 

sinsemellan i relation till analys och resultat. Förförståelsen är också redovisad. 

Båda författarna deltog i analysprocessen, först var för sig och till sist gemensamt. 

De deltog även i alla grupp-och handledningstillfällen som gavs vilket gjorde att 

studien granskades vid återkommande tillfällen av medstudenter, handledare och 
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examinator. Att vidta dessa åtgärder för att bevara objektiviteten stärker en studies 

pålitlighet enligt Shenton (2004). En svaghet är att författarna inte har engelska som 

första språk, vilket ökar risken för tolkningsfel när artiklarna läses och 

meningsenheter översätts. Detta har man försökt undvika genom att läsa igenom 

artiklarna flera gånger för att verkligen få en förståelse för mening och innebörd.  

Överförbarhet bedöms utifrån hur väl en studie går att tillämpa i andra sammanhang 

eller hur väl resultatet kan appliceras till en bredare population. Detta är vanligtvis 

svårare i kvalitativa studier som ofta har ett lågt deltagarantal och en specifik 

kontext (Shenton, 2004). I studien har många av artiklarna som använts ett högt 

deltagarantal och fördelningen mellan män (M) och kvinnor (K) ligger på 60 

procent (M) respektive 40 procent (K). Artiklarna som använts kommer ifrån olika 

länder, något man skulle kunna se som en svaghet om sjukvårdssystemen skiljer sig 

åt avsevärt, men det bedöms utav författarna att så inte var fallet. Att många av 

artiklarna trotts skillnader i sjukvårdssystem speglar liknande erfarenheter för 

patienter gör att överförbarheten höjs. Studien inkluderar även artikelöversikter. I 

översikterna finns datainsamlingsmetod, tidsperiod och kontext överskådligt 

beskrivet något som ytterligare höjer överförbarheten. Abstraktionsnivån är rimlig. 

Författarna gjorde ett medvetet val att inkludera en artikel där en av patienterna var 

17 år gammal vid intervjutillfället något som går emot inklusionskriteriet att alla 

deltagare skulle vara vuxna. Artikelns innehåll bedömdes ändå vara relevant och av 

vikt för studien och forskarna hade gjort ett etisk övervägande och kommit fram till 

att alla deltagare ansågs vara kapabla att svara för sig själva, något författarna till 

den här studien har tilltro till. Man kan också argumentera för att en person som är 

17 år gammal kan vara mogen trots sin juridiska ålder och på så vis räknas som 

vuxen. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av tvångsvård inom den 

psykiatriska heldygnsvården. Utifrån studiens resultat kommer två huvudsakliga 

fynd att diskuteras. 
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De flesta patienter upplever tvångsvården som något negativt, men det finns 

positiva aspekter. Majoriteten av patienterna upplevde negativa känslor som rädsla 

och förlorad egenmakt men i studien framkom det också att ett fåtal patienter 

upplevde tvångsvården som skyddande. Även Wyder et al. (2015) beskriver hur 

patienter har både negativa och positiva upplevelser av att vårdas under tvång och 

att patientens egenmakt påverkas. Tidvattenmodellen har som syfte att stärka 

patienten och dennes egenmakt på sin väg till återhämtning. Barker (2001) 

beskriver hur patienten representeras av tre olika personliga domäner: jaget, 

världen och andra. Domänernas fokus ligger på att skapa trygghet så att patienten, 

genom stöttning ska kunna ta itu med det hen upplever som problematisk och 

störande under hens återhämtningsprocess. Patienten beskrivs vara i ständig rörelse 

mellan domänerna och går från att hålla saker för sig själv till känna ett behov av 

att dela med sig och till att slutligen våga dela med sig och på så vis få stöttning av 

andra och hjälp i sin återhämtning. Genom samtal kan patienten med stöttning av 

sjuksköterskan, reflektera kring och komma fram till återhämtningsstrategier som 

fungerat tidigare och vad hen tror skulle fungera nu och i framtiden (Barker, 2001). 

Genom att arbeta utifrån och fokusera på det som faktiskt fungerar för patienten 

kan självkänslan och egenmakten återigen byggas upp.  

En förbättringsåtgärd som skulle kunna vara till nytta för att ytterligare öka 

personens egenmakt är sinnesrum. Rummets miljö är utformat för att kunna 

stimulera patientens olika sinnen. Exempelvis kan patienterna använda tyngdtäcken 

och lyssna på avslappande musik inne i rummet. Enligt Hedlund Lindberg et al. 

(2019) gav användandet av sinnesrum patienterna möjligheten att själva välja när 

och hur länge de ville besöka rummet och om de ville ha sjuksköterskan närvarande. 

Effekten av sinnesrummet skapade därför inte bara ett lugn hos patienterna, att få 

möjligheten att välja själv gav också en känsla av att bli litad på och upplevelsen 

att vara kapabel till att ta egna beslut. Användningen av sinnesrum resulterade i att 

patienterna lärde sig att hantera sina känslor på egen hand vilket ledde fram till en 

bättre sömnkvalitet. Detta upplevdes gynna återhämtningsprocessen, och även 

minska användningen av tvångsåtgärder. Enligt Scanlan och Novak (2015) visar 

forskningen på olika resultat när det kommer till effekten sinnesrummen har på 

minskandet av tvångsåtgärder, vidare forskning behövs därför i ämnet. Idag är 
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sinnesrum vanligt inom exempelvis olika LSS-verksamheter. Implementering och 

användning av sinnesrum har enligt Hedlund Lindberg et al. (2019) också ökat inom 

den psykiatriska vården. 

Tydlig kommunikation och en bra relation till vårdpersonalen kan förebygga 

tvångsåtgärder. I studien framkom det att hotfulla eller utmanande situationer kunde 

eskalera eller undvikas beroende på hur interaktionen mellan vårdpersonal och 

patient gick.  Ett gott bemötande med tydlig kommunikation kunde förhindra att en 

våldsam situation uppstod eller eskalerade. Vilket i sin tur ledde till att 

tvångsåtgärder kunde undvikas. Detta stärks utav studien utförd av Töllie et al. 

(2020) som beskriver att god kommunikation är ett positivt redskap att använda för 

att hantera utmanande situationer. Locher et al. (2020) skriver att en god relation 

till vårdpersonalen var välgörande för patienten vilket skapade en mer positiv 

upplevelse. För att det ska kunna uppnås krävs det att sjuksköterskan enligt 

tidvattenmodellen är transparant och informativ om varför exempelvis behovet av 

tvångsvård finns. Sjuksköterskan ska också skapa utrymme för att aktivt lyssna på 

patienten och hens upplevelse (Buchanan-Barker & Barker, 2007) Det finns idag 

riktlinjer gällande hur vårdpersonal ska arbeta med återkopplingssamtal efter att 

tvångsåtgärder använts och enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991) är det 

något som ska erbjudas. Socialstyrelsen skriver i sin handbok med information och 

vägledning för tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

psykiatrisk tvångsvård och rättpsykiatrisk vård (2009, s. 13–14) att då 

frihetsberövande och tvångsåtgärder använts av vården är det enligt Socialstyrelsen 

av stor vikt att patienten i efterhand bereds möjlighet att förstå varför sådana 

åtgärder vidtagits. Det är också väsentligt att patienten ges möjlighet att bearbeta 

sina upplevelser och reaktioner då tvångsåtgärder tillgripits.  

Patienter beskrev även upplevelser av att inte bli sedda som en person och att 

personalen använde sin makt för egen vinnings skull. Att behandla patienter som 

mindre värda eller att som personal utnyttja den makt man har är problematiskt och 

går emot ICN:s (2017) etiska kod för sjuksköterskor. Närhetsetiken fokuserar på 

mötet mellan människor, det vill säga den relation de skapar till varandra. 

Utgångspunkten ligger i att alla människor är sårbara och beroende av varandra och 
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att det i mötet även uppstår ett ansvar i och med det ömsesidiga beroendet (Sandman 

& Kjellström, 2018). Alla som söker vård är på ett eller annat sätt beroende av 

vårdpersonalen och har gett upp en del av sin självständighet, men vid tvångsvård 

förlorar patienter ibland hela sin självständighet och är därmed mer beroende av 

vårdpersonalens förmåga att handla enligt de etiska riktlinjer som finns. Man skulle 

kanske till och med kunna säga att personalen vid tvångsvård därför har ett större 

ansvar att skapa en bra relation till patienten. Sjuksköterskor har även ett ansvar när 

det kommer till samhället (ICN, 2017). Att vårda personer på ett sätt som gör att de 

får förtroende för och en positiv upplevelse av vården gagnar samhället i stort. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) har de personer som upplever att deras vårdbehov 

tillgodoses ett större förtroende för vården. Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys skriver i sin rapport förnuft och känsla (2018) att förtroendet för 

vården är en viktig förutsättning för en effektiv vård, de rapporterar även att de såg 

ett samband mellan förtroende och benägenheten att söka vård och att följa 

behandlings rekommendationer. Att skapa en bra relation med patienten och bygga 

förtroende kan alltså leda till att patienten har lättare att söka vård. Att söka vård i 

tid bidrar i sin tur till minskat lidande för patienten, kortare vårdtid och en mindre 

kostnad för samhället i stort.  

 

Slutsats 
Majoriteten av de personer som tvångsvårdas har negativa upplevelser relaterade 

till att vårdas mot sin vilja och förlora kontrollen över sina liv. Trots detta ser vi att 

det finns personer som har en positiv upplevelse. 

Författare till studien anser att tvångsvård behövs för patientens bästa. Men vi anser 

också att vården behöver utvecklas till det bättre för patienterna. Som 

förbättringsförslag har vi tagit upp sinnesrum som vi anser skulle kunna vara ett bra 

komplement till de åtgärder som redan finns. Vi anser också att vårdpersonalen 

behöver arbeta mer på att skapa en god relation till patienterna exempelvis genom 

utbildning i lågaffektivt- och individ anpassat bemötande. Vidare upplever vi ett 

behov av att etiska reflektioner kring maktutjämning för vårdpersonal. Genom detta 
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skulle vårdpersonalen kunna skapa djupare förståelse för patientens situation och 

även bli mer medvetna om sin egen position. Vilket i förlängningen skulle kunna 

leda till en bättre vård för patienterna. Det har forskats mycket inom detta ämne 

genom tiderna. Men vi ser ändå ett behov av nyare forskning för fortsatt 

förbättringsarbete. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl. 

Datum: 06-10-21 

Syfte: Belysa patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1.Erfarenhet "Patient Attitudes" (MH) OR  
"Qualitative Studies" (MH) OR  
"Qualitative Stud*" (Fritext) OR  
"Patient experien*" (Fritext) OR  
"Patient attitude*" (Fritext) OR  
"Patient perception*"(Fritext) OR 
Experien*(Fritext) OR  
Perception* (Fritext) OR  
Attitude* (Fritext) 

896,807  

2.Tvångsvård "Involuntary Treatment"(MH) OR  
"Compulsary Treatment" (Fritext) OR  
"Involuntary Treatment" (Fritext) OR  
Coercion (Fritext) OR  
"Forced Treatment" (Fritext) OR  
"Forced Medication" (Fritext) OR  
Restraint (Fritext) 

12,464  

3.Heldygnsvård "Inpatients" (MH) OR  
"Psychiatric patient*" (Fritext) OR  
Inpatient* (Fritext) OR  
"Psychiatric inpatient care" (Fritext) OR  
"Inpatient treatment" (Fritext) OR  
"Inpatient care" (Fritext) 

134,348  

4. Blocksökning S1 AND S2 AND S3 516  

Begränsningar Publiceringsdatum: 20100101–20211231 
Peer-reviewed  
Åldersgrupper: All Adult 

151 6 
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Databas: PsycINFO 
Datum: 06-10-21 

Syfte: Belysa patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Erfarenhet "Client Attitudes" [Thesaurus] OR  
"Client experien*" [Abstract] OR  
"Client attitude*" [Abstract] OR  
"Client perception*" [Abstract] OR 
Experien* [Abstract] OR  
Perception* [Abstract] OR  
Attitude* 

1,603,762  

2 - Tvångsvård "Involuntary Treatment" [Thesaurus] OR  
"Compulsary Treatment" [Abstract] OR  
"Involuntary Treatment" [Abstract] OR  
Coercion [Abstract] OR  
"Forced Treatment" [Abstract] OR  
"Forced Medication" [Abstract] OR  
Restraint [Abstract] 

21,443  

3-Heldygnsvård "Psychiatric hospitalization" [Thesaurus] OR  
"Psychiatric patient*" [Abstract] OR  
Inpatient* [Abstract] OR  
"Psychiatric inpatient care" [Abstract] OR  
"Inpatient treatment" [Abstract] OR  
"Inpatient care" [Abstract] 

144,177  

4-Blocksökning 1 AND 2 AND 3 866  

Begränsningar Peer reviewed 
Språk: Engelska 
Publicerad mellan 2010-01-01 och 2021-12-31 
Kvalitativ studie 
Åldersgrupp: Adulthood (18yrs & older) 

91 2 

 

 

 

 

 



 34 (41) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

Databas: PubMed 
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Syfte: Belysa patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård. 
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Valda 

artiklar 

1-Erfarenhet "Qualitative Research"[Mesh] OR 

"Attitude"[Mesh]OR 

Patient Perception [Titel/Abstract] OR 

Patient Attitude [Titel/Abstract] OR 

Attitude [Titel/Abstract] OR 

Perception [Titel/Abstract] OR 

Patient experience [Titel/Abstract] OR  

Experience [Titel/Abstract] OR 

Qualitative Study [Titel/Abstract] 

1,485,639  

2-Tvångsvård "Coercion"[Mesh] OR 

Coercion [Titel/Abstract] OR 

Involuntary Treatment [Titel/Abstract] OR 

Compulsary Treatment [Titel/Abstract] OR 

Forced Treatment [Titel/Abstract] OR 

Forced Medication [Titel/Abstract] OR 

Restraint [Titel/Abstract] OR 

26,355  

3-Heldygnsvård "Inpatients"[Mesh] 

Inpatient [Titel/Abstract] OR 

Psychiatric patient [Titel/Abstract] OR 

Psychiatric inpatient care [Titel/Abstract] OR 

Inpatient care [Titel/Abstract] 

112,550  

Blocksökning 1 AND 2 AND 3 217  

Begränsningar Språk: Engelska 
Publicerad senaste 10 åren 
Åldersgrupp: Adult 19+ 

74 2 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ezeobele, I. E., 

Malecha, A. T., 

Mock, A., 

Mackey-Godine, A & 

Hughes, M. 

 

Patients’ lived 

seclusion experience 

in acute psychiatric 

hospital in the United 

States: a qualitative 

study 

 
USA, 2013 

Syftet var 

att utforska 

och 

beskriva 

psykiatri 

patienters 

levda 

erfarenhet 

av isolering 

Ändamålsenligt urval 

20 deltagare 

12 män 

8 kvinnor 

Åldersintervall 19–53 år 

Medelålder 27,5 år 

Inklusionskriterier: Patienter 

med psykiatrisk diagnos 

som varit isolerade. 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Rekrytering på plats på ett psykiatriskt 

akutvårdssjukhus av forskarna. 

Informerat samtycke finns 

Tre specialiserade psykiatri 

sjuksköterskor ledde intervjuerna i ett 

rum på avdelningen, tre dagar efter 

isoleringen.  

Tre semistrukturerade frågor ställdes. 

Intervjuerna varade ca 45min 

Ingen pilotintervju beskrivs 

Analys efter Colaizzi’s steg.  

Fyra författare deltog i analysen. 

Förförståelse beskrivs 

Etiskt godkännande finns 

Resultatet visar att 

patienter kände sig 

bortstötta och berövade. 

De upplevde en brist på 

medkänsla från 

personalen. Det framkom 

även att ilska var riktad 

mot personal och att man 

upplevde att man inte fick 

tillräckligt med 

information. Positiva 

effekter framkom också. 

Tillförlitlighet: Stärker, långa 

intervjuer, citat som visar på djup 

i varje kategori. Skriftligt 

samtycke. Sänker, ingen pilot 

intervju finns beskriven.  

Verifierbarhet: Stärker, analys 

tydligt beskriven. Intervjufrågor 

beskrivna.  

Pålitlighet: Stärker, för-

förståelse beskriven. Fyra 

författare deltog i analysen. 

Överförbarhet: Studien går att 

överföra till liknande kontext och 

situation.  

Ling, S., 

Cleverley, K. & 

Perivolaris, A. 

 
Understanding 

Mental Health 

Service User 

Experiences of 

Restraint Through 

Debriefing: A 

Qualitative Analysis 

 
Kanada, 2014 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

debriefing data 

för att förstå 

upplevelsen före, 

under och efter 

tvångshandlingar 

utifrån 

perspektivet hos 

patienter på ett 

stort 

stadssjukshus för 

mental hälsa och 

beroendeproble

matik. 

Ändamålsenligt urval 

55 deltagare 

M (67%) K (33%) 

Medelålder: 39år (SD 13.7) 

Inklusionskriterier: Patienter 

som upplevt tvång och 

slutfört en debriefing enligt 

formuläret: Restraint Event 

Client– Patient Debriefing 

and Comments Form mellan 

september 2009 och februari 

2013.  

Kvalitativa data från enkäten 

Restraint Event Client– 

Patient Debriefing and 

Comments Form  

Efter att ha fått etiskt 

godkännande granskades 

patienters journaler som innehöll 

ett eller flera formulär. Fanns mer 

än ett valdes det nyaste ut för 

granskning. Dokumenten 

transkriberades ord för ord till 

gransknings formulär, all 

identifierande information 

uteslöts.  

Kvalitativa data från formuläret 

användes. 

Kvalitativ analys som följde 

Braun and Clarke’s steg för 

tematisk analys.  

Två författare deltog i analysen. 

Resultatet presenteras 

utifrån den naturliga 

tidslinjen under 8 teman. 

Föranledningar till 

tvång 

-Förlorad autonomi 

-Interpersonell spänning 

-Känna sig ohörd 

Under tvång 

-Rädsla och utanförskap 

-Behov av tröst 

Efter tvång 

-Förlorat förtroende 

-Neutralitet 

-Miljöombyte 

Citat presenteras 

 

Tillförlitlighet: Stärker: Citat 

finns under varje kategori. 

Sänker: Inget nämns om 

samtycke. 

Verifierbarhet: Stärker: Analys 

tydligt beskriven.  

Pålitlighet: Stärker: Två 

författare deltog i analysen. 

Sänker: Ingen förförståelse 

beskriven. Formuläret är ej ett 

validerat verktyg. 

Överförbarhet: Studien går att 

överföra till liknande kontext och 

situation. 
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Författare

Titel,Land

År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kontio,R., 

Joffe,G., 

Putkonen,H., 

Kuosmanen,L., 

Hane,K., 

Holi,M& 

Välimäki,M. 

Seclusion and 

restraint in 

psychiatry: 

Patients 

experiences and 

practical 

suggestions on 

how to improve 

practices and use 

alternatives. 

 

Finland, 2010 

Isolering och 

fastspänning 

inom 

psykiatrin: 

patienters 

upplevelser 

och förslag på 

förbättring 

och andra 

alternativ till 

behandling  

Ändamålsenligturval. 

30 deltagare 

M: 63% K: 37% 

Medelålder: 41år.  

 

Inklusionskriterier: 

varit avskild/ bältad. 

Ålder 18–65 år. Tala 

finska. Lämnat 

samtycke. 

Exklusionskriterier: 

Bedöms av personal 

ej vara i stånd att 

delta. 

Individuell 

strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Rekrytering gjordes av 

sjuksköterskor och läkare på sex 

akuta heldygns avdelningar.  

Datainsamling genomfördes på 

avdelning av fyra 

omvårdnadsforskare med 

erfarenheter 2-7 dagar efter 

avskiljning/ fastspänning. 

Intervjufrågor finns.   

Intervjutid:11-60 min M:25min 

Intervjuerna transkriberades och 

kodades. Oklart om pilotstudie 

gjorts. Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. Två av författarna 

deltog i analysen, Förförståelse 

utskriven. 

Etiskt godkännande finns. 

*Resultatet presenterades i tre huvud 

och 10 subkategorier: 

Patientens upplevelse av 

avskiljning/fastspänning.  

-Upplevelsen av tvångsåtgärderna 

som en lång process som startade 

innan, under & efter tvångsåtgärder 

vidtogs.  

 

Citat finns.  

Tillförlitlighet Stärker:  

Citat med djup.  

Sänker: Pilotintervju finns ej. 

Saknas information gällande 

form av samtycke. Korta 

intervjuer.  

Verifierbarhet 

Stärker: Intervjufrågorna var 

tydligt beskrivna. Analysen var 

beskriven. 

Sänks: tabell på analys saknas. 

Pålitlighet  

Stärker: Två av för fattarna 

deltog i analys. Förförståelse 

beskriven.  

Överförbarhet 

Studien går troligtvis att 

överföra till liknade kontext och 

situation. 

Goulet, M.H & 

Larue, C 

 

A Case Study: 

Seclusion and 

Restraint in 

Psychiatric Care 

 

Kanada, 2018.  

 

 

 

 

 

Att förstå 

sammanhang 

i vilket 

avskiljning/ 

fastspänning 

används på en 

psykiatrisk 

heldygnsavde

lning ur ett 

personal- och 

patient 

perspektiv.  

Bekvämlighetsurval 

3 deltagare  

2 kvinnor / 1 man 

Inklusionskriterier:  

Avskild/ bältad under 

senaste 8–30 

dagarna.  

klinisk och kognitiv 

status som möjliggör 

deltagande. Vara 

vuxen och förmögen 

att lämna samtycke.  

Individuella 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Deltagran rekryterades på plats av 

forskarna. 

Datainsamling gjordes på 

psykiatrisk akutvårdsavdelning. 

Första författaren, genomförde 

intervjuerna. Skriftligt samtycke 

lämnades. 

Intervjuguide användes.  

Pilot intervjuer gjordes. 

Medeltid på intervjuer :34 min.  

Samtliga forskare deltog i analys.  

Kvalitativ innehållsanalys.  

Text transkription + kodning. 

Förförståelse finns.  

Etik godkännande finns. 

 

*Resultatet presenterades i 3 huvud & 

15 subkategorier.  

Patientens attribut och erfarenhet. 

-smärtsam erfarenhet. 

-ingen autonomi. 

-upplevelse av att personal var i mot 

dem.  

-rädsla för att söka vård. 

Avdelningsregler / Patient 

uppförande.  

-rädsla för att visa känslor r.t 

tvångsåtgärder.  

-hot r,t utskrivning.  

Aggressions prevention 

-andra alternativ. 

- uppföljningssamtal. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet  

Stärks: Citat finns. Skriftligt 

samtycke. Pilotintervju finns. 

Sänks: litet urval. Inga 

intervjufrågor utskrivna. 

Forskarna höll i intervjuer. 

Verifierbarhet  

Stärks: analys finns beskriven. 

Sänks: intervjufrågor saknas. 

Pålitlighet  

Stärks: samtliga forskare deltog i 

analys. Förförståelse finns.  

Överförbarhet  

Studien är delvis överförbar till 

liknande kontext och situation.  
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Författare 

Titel, land    

år  

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmet

od 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

McGuinness, G., 

Murphy, K., 

Bainbridge, E., 

Brosnan, L.,  

Keys, M., 

Felzmann, H., 

Hallahan, B., 

McDonald,C & Higgi-

ns, A. 

Individuals’ 

experiences of 

involuntary 

admissions and 

preserving control: 

qualitative study 

 

Irland. 2018 

Få en 

förståelse 

för 

individers 

upplevelse 

av 

tvångsvård 

under vård 

processen.  

Ändamålsenligt urval  

50 deltagare 

21 Kvinnor/ 29 Män  

Medelålder: 42 år. 

 

Inklusionskriterier:  

Inte vara inlagda under 

studieperiod, ingen 

kognitiv nedsättning, 

kunna lämna skriftligt 

samtycke, 3 mån sedan 

avslutad tvångvård.  

 

Individuell 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Deltagarna valdes ut ur en större kohort, 

av forskare efter utskrivning.  

Data samlades in i patientens hem, 

dagvård, hotell & via Skype av 1a fors. 

Pilotintervju finns. 

Skriftligt samtycke lämnades. 

Medellängd på intervjuer: 49 min. 

Intervjufrågor finns utskrivna.  

Etiks godkännande finns. 

Straussian grounded theory analys 

användes. 

Data analyserades fortlöpande av 

forskarna. Data transkriberades, 

jämfördes och kodades.  

Förförståelse finns beskriven. 

Resultatet presenteras i 3 

huvudkategorier och 9 

subkategorier.  

 Förlora kontrollen  

-försämrad självkontroll 

-Känna sig kränkt 

-Bli anförtrodd.  

Återfå kontrollen 

-göra motstånd 

-humant bemötande 

-nytt perspektiv-genom förståelse. 

-återhållsamhet. 

Bibehålla kontrollen 

-hantera sin mentala hälsa 

-bevara sin självkänsla 

Citat finns. 

Tillförlitlighet  

Stärks: Citat med djup 

finns. Långa intervjuer. 

pilotintervju finns. Relevant 

urval. 

Verifierbarhet  

Stärks: intervjufrågor 

utskrivna, analys finns 

beskriven.  

Pålitlighet  

Stärks: förförståelsen 

beskriven. Författarna 

analyserade löpande. 

Överförbarhet  

Går troligtvis att överföra 

till andra liknande 

situationer och kontexter. 

Andreasson, E.& 

Skärsäter, I 

 

Patients treated for 

psychosis and their 

perceptions of care in 

compulsory treatment: 

basis for an action 

plan 

 

Sverige, 2011 

 

 

 

 

Att 

beskriva 

patienters 

uppfattning

& 

upplevelse 

av 

tvångsvård 

vid en akut 

psykotisk 

fas.  

Ändamålsenligturval 

12 deltagare 

5 Kvinnor / 7 Män 

Åldersspann: 18-65år.  

Inklusionskriterier: 

Måste ha vårdats under 

tvång, ha en 

psykossjukdom och 

tala svenska. 

Exklusionskriterier:  

förvirring och 

kommunikationssvårig

heter. 
Individuella intervjuer. 
Intervjuguide med 

öppna frågor.  

Deltagarna rekryterade av respektive 

Case manager. 

Data samlades in på två 

psykosavdelningar. 

Intervjuerna utfördes av 1a: författaren. 

 Deltagarna fick välja plats. 

Skriftligt samtycke lämnades.  

Intervju guide användes. 

Oklart om pilot intervju finns. 

Medel längd på intervjuerna: 54min. 

Intervju frågor finns. 

Etiks godkännande finns. 

Data analyserades av både forskarna. 

Data transkriberades, diskuterades och 

kodades. 

Förförståelse finns beskriven.  

Resultatet presenterades under två 

beskrivande kategorier och sju 

subkategorier.  

 Få det stöd som behövs:  

-Få god vård 

-Få behövligt skydd 

-Få hjälp med att förstå 

-Få vård på en helande plats.  

Få respektfull omsorg: 

-bekräftad som människa 

-vara självständig  

-deltagande 

Citat finns 

Tillförlitlighet: stärker: 

citat finns som visar på 

djup. Varierat urval. Sänks: 

Pilot intervju finns ej.  

Verifierbarhet: 

Stärker: Intervjufrågor 

utskrivna, analys finns 

beskriven.  

Pålitlighet: 

Stärker: Förförståelse 

beskriven. Båda författarna 

deltog i analysen. 

Överförbarhet: Går 

troligtvis att överföra till 

liknande kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlin

gsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Larsen, B. I. & 

Terkelsen, B. T. 

 
Coercion in a locked 

psychiatric ward: 

Perspectives of 

patients and staff 

 

 
Norge, 2014 

 

 

 

Syftet var att 

ta reda på hur 

patienter och 

personal på 

en norsk låst 

psykiatrisk 

avdelning 

upplevde 

tvångsvård. 

12 deltagare 

9 Män 

3 Kvinnor 

Åldersintervall:

17–53 

Observation och 

konversation 

med deltagare 

under en 

tidsperiod på 

fyra månader 

under 2010. 

Vårdavdelningen besöktes 48 gånger 

Besöken skedde under dagtid, kvällstid och 

två nätter. 

Fältanteckningarna utforskades noggrant 

och genom en fenomenologisk approach 

ställdes frågor utifrån texten. Härnäst söktes 

det efter mönster, teman, repetition, 

kontraster och paradoxer i materialet. 

Etiskt godkännande finns. 

Samtycke lämnades 

Resultatet presenteras 

under fyra teman: 

 

Tillrättavisande och 

husregler 

Tvång ses som något 

nödvändigt 

Betydelsen av den 

materiella omgivningen 

Bli behandlad som en 

människa 

 

Citat finns 

Tillförlitlighet: Stärker: Citat finns som 

visar på djup i konversationerna. 

Forskaren lärde känna deltagarna under 

längre tid. Sänker: Risk för att forskaren 

varit partisk med vem hon pratade med.  

Verifierbarhet: Sänker: Analysen 

kunde varit bättre beskriven.  

Pålitlighet: Sänker: Förförståelse ej 

beskriven. Ej beskrivet hur många som 

deltog i analysen. 

Överförbarhet: Går att överföra till 

liknande kontext. 

Lorem, F. G., 

Hem, H. M. & 

Molewijk, B. 

 

Good coercion: 

Patients’ moral 

evaluation of coercion 

in mental health care 

 

Norge, 2014 

Syftet var att 

genom 

kvalitativ 

analys skilja 

mellan hur 

patienter 

upplever 

tvång och hur 

de beskriver 

element som 

visar hur de 

moraliskt 

utvärderar sin 

erfarenhet. 

5 deltagare 

3 Kvinnor 

2 Män 

3st mitten av 

20års åldern 

1 man 50 år 

1 kvinna 45 år 

Deltagarobserva

tion med 

individuella 

intervjuer efter 

induktiv ansats. 

Observationen gjordes under 213h under 

en 7månaders period. Fyra av deltagarna 

tillfrågades om intervju av författaren. En 

deltagare tillfrågades utav en 

sjuksköterska.  

Samtycke lämnades. 

Förförståelse finns beskriven 

Fyra av intervjuerna gjordes då patienterna 

var intagna. Varav tre skedde på patientens 

rum och en på författarens kontor. En 

intervju skedde i hemmet. Intervjuerna 

varade mellan 20 och 140 min. 

Etiskt godkännande finns. 

Kvalitativ innehållsanalys  

Flera författare deltog i analysen. 

Resultatet visar att vissa 

patienter såg tvång som en 

hjälp och att tillit till 

vårdpersonal spelar stor 

roll.  

Andra patienter kände ett 

behov av att göra motstånd 

eller slå tillbaka. Det fanns 

ett behov av mer 

information och 

upplevelser av att inte bli 

hörd eller få alternativ till 

tvångsåtgärder. Man hade 

upplevt onödigt eller 

överdrivet våld. 

Citat finns 

Tillförlitlighet: Stärker: Långa 

intervjuer och citat. Observationen 

skedde under lång tid.  

Verifierbarhet: Stärker: Analysen är 

väl beskriven. Sänker: Intervjufrågor ej 

beskrivna.  

Pålitlighet: Stärker: Förförståelse finns 

beskriven. Flera författare deltog i 

analysen.  

Överförbarhet: Går att överföra till 

liknande kontext och situation. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Wilson,C., Rouse, 

L.,Rae,S & Ray, 

M.K. 

 

Is restraint a 

‘necessary evil’ in 

mental health care? 

Mental health 

inpatients’ and staff 

members’ 

experience of 

physical restrain 

 

England, 2017. 

 

 

 

Syftet är att 

få en bättre 

förståelse 

för 

upplevelsen 

av 

fasthållning 

ur ett 

patient- och 

personal 

perspektiv 

som upplevt 

eller 

bevittnat 

fasthållning.  

Ändamålsenligt urval 

N= 13  

10 patienter och 3 tidigare 

patienter. 

7 Kvinnor / 6Män  

Ålder: 18 – 65 år.  

Inklusionskriterier: Varit 

fasthållen under tiden på 

avdelningen och bedömts av 

personal vara förmögna att 

delta i studien.  

Individuella semi 

strukturerade intervjuer med 

egengjord intervjuguide. 

En av patienterna ville ha en 

personal närvarande. 

Deltagarna rekryterades av avd personal. 

Data samlades in utanför sjukhusområdet. 

Intervjuarna gjordes av 1a samt 2a 

författaren. Varade i ca 1 tim.  

Skriftligt och informerat samtycke 

lämnades.  

Intervjuguide finns bifogat och är gjord 

av författarna i gemenskap med “råd 

grupp”. 

Pilotintervju ej gjord. 

Etiskt godkännande finns 

Kvalitativt tema analys.  

Flera av författarna deltog i analysen.  

Data transkriberades, kodades och 

placerades i olika teman.  

Förförståelsen beskriven.  

Resultatet presenterades i 

ett övergripande tema 

och två subteman.  

Är fasthållning ett 

nödvändigt ont? 

-Det är aldrig särskilt 

trevligt (emotionella 

resultat) 

-Det måste göras... ett 

nödvändigt ont 

(fasthållning som en 

säkerhetsåtgärd vs 

fasthållning som orsak 

till smärta & skada).  

Citat finns.  

Tillförlitlighet: Stärker: 

långa intervjuer och citat 

bifogade. 

Sänker: Pilotintervju ej 

beskriven.  

Verifierbarhet: 

Stärker: analysen beskriven.  

Sänker: intervjuguide 

egengjord.  

Pålitlighet: Stärker: 

förförståelsen beskriven. 

Flera av författarna deltog i 

analysen 

Överförbarhet:  

Går troligtvis att över föra till 

liknade kontext och situation 

Katsakou, C., 

Rose, D., 

Amos, T., 

Bowers, L., 

McGabe, R., 

Oliver, D., 

Wykes, T. & 

Priebe, S. 

 

Psychiatric patients’ 

views on why their 

involuntary 

hospitalisation was 

right or wrong: a 

qualitative study 

England, 2011 

 

Syftet var att 

utforska 

tvångsintagn

a patienters 

retrospektiv

a syn på 

varför deras 

sjukhusviste

lse var rätt 

eller fel. 

Ändamålsenligt urval 

Deltagare: 59 

Kvinnor: 25 

Män: 34 

Medelålder: 37.7 (SD 10.2) 

Externt bortfall: 10 

Inklusionskriterier: Beskrivs i 

annan artikel.  

Djupgående semi strukturerade 

intervjuer. 

Deltagarna valdes ut av forskarna från en 

annan större kvantitativ studie om 

tvångsinläggning. 

Skriftligt samtycke lämnades 

Intervjuerna utfördes utav 7 av forskarna i 

deltagarna hem. 

Intervjuerna varade mellan 30–90 min. 

Intervjuguide kort beskriven 

Kvalitativ tematisk analys 

Flera av forskarna deltog i analysen. 

Förförståelse kort beskriven 

Etiskt godkännande finns 

Patienter var positiva, 

negativa eller 

ambivalenta till sin 

sjukhusvistelse. Det 

fanns gemensamma 

upplevelser av förlust av 

kontroll, behov av 

tvångsåtgärder, att 

avvärja risk och känslan 

av trygghet på sjukhuset. 

Det fanns behov av icke 

tvångsmässiga åtgärder 

och känslor av att få sin 

autonomi orättvist 

överträdd. 

Citat finns presenterade i 

text och som bilagor. 

Tillförlitlighet: Stärker: 

Långa intervjuer, citat finns & 

skriftligt samtycke.  

Verifierbarhet: Stärker: 

Analysen väl beskriven. 

Intervju guide beskriven. 

Pålitlighet: Stärker: 

Förförståelsen beskriven. 

Flera av forskarna deltog i 

analysen. 

Överförbarhet: Stärks: 

Beskrivning av kontext. 

Överförbar till liknande 

kontext och situation. 
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