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Sammanfattning 

Bakgrund: År 2020 vårdades 13 700 personer under lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT, 1991) som syftar till att skydda den egna individen när denne 

inte frivilligt tar emot vård. Patienter som vårdas enligt LPT behöver få sina röster 

hörda och berätta om sina upplevelser för att sjuksköterskan ska få en inblick hur 

de kan påverka omvårdnaden.  

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. 

Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Sökningarna är 

gjorda i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Granskning gjordes utifrån 

Högskolan Kristianstads granskningsmall och analys skedde induktivt genom 

Fribergs (2017) femstegsanalys. 

Resultat: Två huvudkategorier med tillhörande subkategorier om patienters 

upplevelser av psykiatrisk tvångsvård hittades: Påverkan på det egna jaget och 

Att bli betraktad som fullvärdig människa. 

Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra 

trovärdighetsbegrepp. Tre huvudfynd diskuterades i resultatdiskussionen: Behovet 

av personcentrerade möten, Ojämn maktbalans samt Brist på information.  
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Abstract  

Background: In 2020, 13,700 people were cared for under the Swedish 

Compulsory Psychiatric Care Act (LPT, 1991), which aims to protect the 

individual when he or she does not voluntarily receive care. Patients who are 

cared for according to LPT need to have their voices heard and tell about their 

experiences in order for the nurse to get an insight into how they can influence 

nursing. 

Aim: The aim of the study was to illuminate patients' experiences of involuntary 

psychiatric commitment. 

Method: General literature study based on qualitative articles. The searches were 

made in the databases Cinahl, PsycINFO and PubMed. Review was made based 

on Kristianstad University's review template and analysis took place inductively 

through Friberg's (2017) five-step analysis. 

Findings: Two different main categories with associated subcategories about 

patients’ experiences of involuntary psychiatric commitment were found: The 

impact on the self and To be considered a full-fledged human being. 

Discussion: The method was discussed based on Shenton’s (2004) four 

trustworthiness concepts. Three main findings were discussed in the result 

discussion: The need för person-centered meetings, Uneven balance of power and 

Lack of information. 
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Inledning 
Under 2020 vårdades cirka 13 700 personer under lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT, 1991), vilket är 1300 fler personer än föregående år (Socialstyrelsen, 2021). 

De som kan komma att vårdas enligt LPT är personer som lider av en allvarlig 

psykisk störning och anses ha ett behov av heldygnsvård men som inte tar emot 

vården frivilligt (LPT, 1991). Att vårda en människa mot dess vilja medför etiska 

dilemman och sjukvårdspersonal anser att de är en svår del i deras arbete (Leung, 

2002). Genom att lyssna till de personer som har tvångsvårdats enligt LPT kan 

sjukvårdspersonalen få en uppfattning om vad de kan göra för att underlätta 

framtida vård för patienten. 

Bakgrund 
Varje människas egen förmåga och möjlighet att själv bestämma över sitt liv 

benämns med det etiska begreppet autonomi (Sandman & Kjellström, 2018). 

Grundläggande för autonomins värde är att det finns möjlighet att leva det liv en 

vill leva. Detta respekteras genom att antingen tillåta en person att agera som hen 

önskar eller att personen får stöd så att de finns en chans att agera autonomt. En 

persons självbestämmande bör alltid tas i beaktning och endast i undantagsfall ska 

vård ges på ett sätt som strider mot personens autonomi. Förutom autonomi är 

integritet ett viktigt etiskt begrepp (Sandman & Kjellström, 2018). 

Integritet handlar om att skydda den personliga sfären som finns kring varje person 

(Sandman & Kjellström, 2018). Den personliga sfären är kopplad till den fysiska 

kroppen, personens materiella saker samt personlig information. Att vårda 

människor kräver att sjukvårdspersonal kliver innanför den personliga integriteten 

för att fysiskt kunna påverka genom behandling och omvårdnad. Enligt Sandman 

och Kjellström (2018) berättar patienterna även personligt och privat om deras 

upplevelser för vårdgivaren, på ett sätt som de inte hade gjort utanför 

vårdsammanhanget. Patienterna kan se värdet i att låta sjukvårdspersonal kliva in i 

den personliga sfären. Från personalens sida krävs det lyhördhet för att veta var 

patientens gränser går och hur vårdpersonalen ska förhålla sig till dessa (Sandman 

& Kjellström, 2018). 
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Patienter som vårdas enligt LPT (1991) lider av psykisk ohälsa och det är av stor 

vikt att vårdpersonalen förstår hur de kan hjälpa patienter att förverkliga sin 

autonomi och samtidigt värna om deras integritet. Psykisk ohälsa är ett begrepp för 

flertalet varianter av psykiatriska tillstånd med olika grader av svårighet och 

sjukdomslängd, samt psykiska besvär som till exempel nedstämdhet och oro 

(Folkhälsomyndigheten [FHM], 2021). Under hela livets gång kan psykiska 

sjukdomar och syndrom framträda för första gången, det kan till exempel vara 

depression, psykossjukdom eller beroende av alkohol (FHM, 2021). Dessa 

sjukdomar, syndrom och tillstånd kan kräva sjukhusvård och under 2020 vårdades 

cirka 57 800 personer inom heldygnsvården i Sverige (Uppdrag Psykisk Hälsa, 

2021).  

Vården i Sverige ska ske enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017), där det står 

skrivet att vård ska ges med respekt för människans lika värde och för varje 

människas egen värdighet. Målet med hälso- och sjukvården är att skapa god hälsa 

samt arbeta förebyggande mot ohälsa. I HSL (2017) fastställs också att vård ska ges 

på lika villkor, den med störst behov av vård ska först få tillgång till den. Patienten 

ska även få möjlighet att välja bland de behandlingsalternativ och hjälpmedel som 

erbjuds. Föreskrifterna i HSL (2017) gäller även all psykiatrisk vård som dessutom 

regleras av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, 1991).  

Syftet med psykiatrisk tvångsvård är att få patienten att frivilligt delta i nödvändig 

vård (LPT, 1991). Psykiatrisk tvångsvård innebär att patienten är intagen på en 

sjukvårdsinrättning ofrivilligt och detta benämns då som sluten psykiatrisk 

tvångsvård. Kriterierna för att vårdas enligt LPT (1991) är att personen måste lida 

av en allvarlig psykiatrisk störning, ha ett oundvikligt behov av heldygnsvård samt 

att personen sätter sig emot frivillig vård. Förutom att en patient måste uppfylla 

kriterierna för psykiatrisk tvångsvård krävs det ett vårdintyg av en legitimerad 

läkare för att det ska kunna beslutas om intagning inom heldygnsvården. 

Vårdintyget grundas på en läkarundersökning och får endast utfärdas i direkt 

anslutning till undersökningen (LPT, 1991). Beslutet om intagning görs av en 

chefsöverläkare inom 24 timmar efter att personen ankommit till sjukhuset. Fram 

tills att ett beslut har tagits kan en läkare bestämma att patienten ska hållas kvar på 

sjukhuset (LPT, 1991). Det finns även patienter som frivilligt får psykiatrisk vård. 
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Ifall de under vårdtiden utgör en fara för sig själv eller omgivningen och motsätter 

sig frivillig vård kan chefsöverläkaren dock besluta om övergång till psykiatrisk 

tvångsvård (LPT, 1991).  

I lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991) regleras även tvångsåtgärder, vilka som 

finns samt hur de får användas. Ifall det finns risk att patienten är en fara för sig 

själv eller för någon i omgivningen får patienten till exempel spännas fast med bälte 

under en kort period, sjukvårdspersonal behöver närvara under hela tiden patienten 

är fastspänd (LPT, 1991). En annan tvångsåtgärd är patienten hålls avskild från 

omgivningen, detta på grund av att personen har ett aggressivt beteende. Även 

under avskiljning måste sjukvårdspersonal ha kontinuerlig uppsyn (LPT, 1991). 

Chefsöverläkaren har också rätt att besluta om att ge behandling utan patientens 

samtycke och kan även besluta om att frånta patienten rätten att använda 

elektroniska kommunikationstjänster. Efter genomförd tvångsåtgärd ska patienten, 

när dennes tillstånd tillåter det, erbjudas ett uppföljningssamtal med 

chefsöverläkaren där patienten kan få en motivering till varför beslutet togs (LPT, 

1991). Tvångsåtgärder får endast användas om patienten, trots individuellt anpassad 

information, inte medverkar frivilligt till vård. De får enbart nyttjas om de är i rimlig 

proportion till behovet av vård och därmed ska så få tvångsåtgärder som möjligt 

användas (LPT, 1991).  

Sjuksköterskor som arbetar med tvångsåtgärder anser att det är en del av deras 

arbete men upplever det som en svår del av arbetet (Bigwood & Crowe, 2008). För 

sjuksköterskor är tvångsåtgärder ett sätt att ta ansvar för patienter och sätta gränser 

för dem (Olofsson & Norberg, 2001). Utförandet av tvångsåtgärder kan orsaka 

ångest för sjuksköterskor på grund av risken att själv skadas eller rädsla inför den 

okända situationen. Förberedelser hjälper till att hantera känslorna samt att 

bibehålla fokus på målen med omvårdnaden (Bigwood & Crowe, 2008).  

Sjuksköterskan har huvudansvaret för omvårdnaden och att den är personcentrerad, 

vilket den blir när den är utformad efter patientens individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Enligt 

McCormack och McCance (2006) gör personcentrerad vård att patienten själv får 

möjlighet att vara delaktig och bestämma i sin vård. Delaktighet beskrivs av 
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Sandman och Kjellström (2018) som ett etiskt begrepp med stort värde för mötet 

mellan patient och sjuksköterska. Vid delat beslutsfattande kan patienten bli 

delaktig i beslut som gäller för dennes vård och behandling. Genom att integrera 

patienten i dennes vård tillåts personen att ta ett självständigt beslut samtidigt som 

sjuksköterskan kan se till individens bästa (Sandman & Kjellström, 2018). 

Delaktighet tillsammans med autonomi och integritet är begrepp som bör ligga till 

grund för hela vårdförloppet men kan bli problematiskt vid psykiatrisk tvångsvård.  

Problemformulering 

För att sjuksköterskan ska få en större förståelse för hur psykiatrisk tvångsvård 

påverkar patienter behöver patienternas upplevelser belysas. Med psykiatrisk 

tvångsvård och tvångsåtgärder följer etiska dilemman om hur patienters integritet 

bevaras, hur patienter får möjlighet att vara delaktiga i sin vård och hur patienters 

autonomi bibehålls. Genom att få en inblick i hur patienten känner kan 

sjuksköterskor som möter patienter som vårdats enligt LPT (1991) ta hänsyn till 

patienten och ge den omvårdnad som krävs.  

Syfte 
Syftet var att belysa patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. 

Metod 

Design 

Designen som har använts är en allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ design. En litteraturstudie är en sammanfattning av forskning 

inom ett valt ämne (Polit & Beck, 2020). Kvalitativ metod används när syftet är att 

studera levda erfarenheter hos individer och lämpar sig när forskarens avsikt är att 

söka förståelse inom ett visst område (Henricson & Billhult, 2017). Kvalitativ 

metod är ett vanligt sätt att komma nära individen vilket är relevant när man vill 

belysa dennes upplevelse (Kjellström, 2017).  
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Sökvägar och urval 

Utifrån syftet identifierades nyckelbegreppen: psykiatrisk tvångsvård, patient och 

upplevelse. Begreppen översattes från svenska till engelska och synonymer 

identifierades med hjälp av bland annat Svensk Mesh. Nyckelbegreppen översattes 

till “involuntary psychiatric commitment”, “patients” samt “experience”. Därefter 

gjordes en pilotsökning i Cinahl Complete. En pilotsökning görs för att kunna se 

ifall sökningens resultat genererar tillräckligt med artiklar som svarar på syftet 

(Polit & Beck, 2020), vilket det ansågs göra. Det genomfördes en ny sökning i 

Cinahl Complete samt ytterligare två sökningar i PsycINFO och PubMed (se bilaga 

1). I sökningarna användes ämnesord för att hitta artiklar som är beskrivna med 

olika ord men handlar om samma ämne. Systemet i Cinahl med ämnesord heter 

Cinahl Headings, i PsycINFO heter det Thesaurus och i PubMed heter det MeSH 

(Polit & Beck, 2020). Ämnesorden skiljer sig åt i de olika databaserna. Varje 

nyckelbegrepp och dess synonymer genererade ett sökblock där orden skiljdes åt 

med den booleska termen OR som används för att expandera sökningen då endast 

ett sökord behöver finnas med för att de ska bli en träff (Karlsson, 2017). När 

sökblocken för varje enskilt begrepp var färdiga användes den booleska termen 

AND för att kombinera sökblocken. Det gör att sökningen avgränsas och blir mer 

specifik eftersom sökningen då måste innehålla minst ett sökord från varje sökblock 

(Karlsson, 2017). En form av sökteknik som användes var trunkering (*) som är ett 

verktyg för att expandera en sökterm till att inkludera all form av ordets rotform 

(Polit & Beck, 2020). En annan sökteknik som tillämpades var frassökning som 

nyttjas för att söka efter ord som hör samman, citationstecken används för att hålla 

ihop frasen (Karlsson, 2017). Fritextsökning användes också vilket innebär att 

sökordet eftersöks som titel, författare, ämnesord och i sammanfattningen 

(Karlsson, 2017). Slutligen tillämpades avgränsningar i de fjärde sökblocken vilka 

i Cinahl och PsycINFO var sökning nummer fyra, engelskspråkig, peer-reviewed 

och publiceringsår 2002–2022. I Cinahl var även forskningsartikel avgränsning. 

Avgränsningarna i PubMed var sökning nummer fyra, engelskspråkig samt 

publiceringsår 2002–2022. Avgränsningar används för att begränsa antalet 

sökträffar, oftast handlar det om språk, publikationstidpunkt och publikationstyp 

(Karlsson, 2017). Artiklarna uppfyllde också de tillämpade inklusionskriterierna 
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vilka var att de skulle rikta sig till vuxna inom heldygnsvård, vara skrivna på 

engelska, svara på studiens syfte, vara peer-reviewed samt vara av kvalitativ 

metodik. Inklusionskriterier används för att definiera de artiklar som ska ingå i 

studien (Björk, 2010). Inför granskningen hade åtta artiklar återfunnits. För att 

ytterligare vidga sökningen gjordes en manuell sökning där två artiklar hittades. En 

manuell sökning innebär att sökningar görs i litteratur- och referenslistor för att 

finna nya källor (Karlsson, 2017). Den manuella sökningen gjordes via 

referenslistor i översiktsartiklar som hittades vid sökningen i Cinahl.  

Granskning och analys 

Enligt Henricson (2017) granskas en artikel för att bedöma dess kvalité. Granskning 

är en samlad bedömning och vilka artiklar som inkluderas utgår ifrån metodansats 

och om studien svarar på syftet (Willman & Stoltz, 2017). Artiklarna granskades 

enligt Högskolan Kristianstads granskningsmall (Blomqvist et al., 2016). 

Granskningen skedde i nio steg där varje steg fördjupade sig på olika områden i 

artikeln som till exempel syfte, bakgrund och metod. Fördjupningen skedde med 

hjälp av förskrivna frågor i granskningsmallen (Blomqvist et al., 2016). Resultatet 

granskas för att säkerställa den kvalitativa ansatsen. En trovärdig studie bygger på 

att artikeln har en tydlig beskrivning av urval, datainsamling och analys (Willman 

& Stoltz, 2017). Trovärdigheten grundar sig också i om resultatet är rimligt i 

förhållandet till metoden och att en förförståelse är beskriven (Mårtensson & 

Frilund, 2017). Efter granskningen föll tre artiklar bort då en av dem var kvantitativ 

och de två andra inte svarade på studiens syfte. En uppdaterad sökning med fler 

synonymer gjordes i Cinahl för att hitta fler artiklar. Slutligen genererade 

sökningarna i sex artiklar från Cinahl, fyra artiklar från PsycINFO, noll artiklar från 

PubMed och två artiklar från den manuella sökningen som studiens resultat 

baserades på. De valda artiklarna sammanfattades sedan i en artikelöversikt (Bilaga 

2). En artikelöversikt görs för att presentera artiklarna på ett kortfattat sätt så att 

läsaren enkelt kan ta del av granskningen (Friberg, 2017). 
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Efter granskningen påbörjades analysen av de valda artiklarna. Enligt Friberg 

(2017) är det vanligt vid kvalitativa analyser att gå från helheten, de vill säga hela 

artikeln, till de olika delarna i artikeln, och därefter till en ny helhet som utgör 

studiens resultat. Artiklarna analyserades induktivt utifrån Fribergs femstegsanalys 

(2017). Vid en induktiv analys utgår analysen från innehållet i texten och inte 

utifrån en bestämd teori (Danielson, 2017). Det första steget i analysen var att 

individuellt läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en uppfattning för vad de 

handlade om. Det andra steget innebar att individuellt hitta de främsta fynden i 

artiklarnas resultat. I tredje steget gjordes en sammanställning av fynden för att få 

en överblick över materialet som analyserats. Det fjärde steget innebar att 

identifiera likheter och skillnader och utifrån dem skapades kategorier och teman. I 

det femte och sista steget skapade kategorierna och temana en ny text och helhet 

(Friberg, 2017) 

 

Figur 1: Illustration av Fribergs (2017) analysmodell för kvalitativ forskning. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik används för att värna om människors rättigheter och värde samt 

skydda de som deltar i studien (Sandman & Kjellström, 2018). Inom 

forskningsstudier kan forskaren utgå från Belmontrapportens (1979) tre etiska 

principer vilka är göra-gott-principen, rättviseprincipen och respekt för personen. 

Göra-gott-principen innebär att deltagarna inte ska ta skada och att de eventuella 

fördelarna ska maximeras medan de eventuella riskerna för skador ska minimeras 

(Belmontrapporten, 1979). Rättviseprincipen handlar främst om att skydda sårbara 
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populationer i forskningsprocessen (Sandman & Kjellström, 2018). Respekt för 

personen betyder att det finns ett informerat samtycke samt respekt för deltagarnas 

privatliv (Sandman & Kjellström, 2018).  

Vid granskningen av artiklarna undersöktes etiska överväganden, ifall artiklarna 

hade forskningsetiskt tillstånd och om informerat samtycke fanns. I åtta av 

artiklarna beskrevs studierna som etiskt godkända och i nio av artiklarna 

redogjordes det om informerat samtycke. En del av de valda studierna diskuterade 

även den etiska aspekten av att intervjua personer som befinner sig inom psykiatrisk 

tvångsvård. van Staden (2007) skriver om huruvida personer som inte kan förstå 

behovet av deras vård samtidigt kan delta i studier och verkligen förstå vad de 

samtycker till. Dock anses det vara av stor vikt att personer får utöva sin autonomi 

genom att få delta i forskning samt att personers upplevelser bidrar till en förbättrad 

vård för dem själva och andra i framtiden (van Staden, 2007). 

Förförståelse 

Författarnas förförståelse är att psykiatrisk tvångsvård är nödvändigt, men 

reducerar patientens delaktighet och autonomi i vårdandet. Psykiatrisk tvångsvård 

är nödvändigt för patienten men även för att skydda omgivningen. Upplevelsen av 

att tvångsvårdas tror vi kan vara skrämmande men att patienter i slutet upplever det 

som ett bra beslut. För patienten kan tvångsvård upplevas kränkande mot 

integriteten och gör att patienten inte kan vara delaktig i sin vård. Vi tror att så länge 

man får ett gott bemötande och information om beslutet gör det vårdtillfället lättare. 

Vi tror också att man kan behöva diskutera beslutet med en läkare för att få en 

förståelse om varför beslutet togs. Båda författarna har haft verksamhetsförlagd 

utbildning inom psykiatrisk vård och sett psykiatrisk tvångsvård praktiseras.  

Resultat 
Resultatet utgår från patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård och baseras 

på tolv kvalitativa artiklar. Artiklarna kommer från Norge (4), Storbritannien (3), 

Irland (2), Australien (1), Belgien (1) samt Sverige (1). Utifrån analysen har två 

huvudteman identifierats samt fem subkategorier. Huvudkategorierna var Påverkan 

på det egna jaget och Att bli betraktad som fullvärdig människa.  
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Tabell 1: Tabell över huvud- och subkategorierna 

Påverkan på det egna jaget  Förlust av självbestämmande och frihet 

Förlust av identitet och integritet 

Att bli betraktad som fullvärdig människa Viljan att förstå  

Vikten av tillit 

Utsatt för maktmissbruk 

Påverkan på det egna jaget 

Förlust av självbestämmande och frihet 

Studier visade att patienter upplevde en brist på autonomi och delaktighet under sin 

tvångsvård. I studien av Lorem et al. (2014) framkom det att bristen på autonomi 

skapade känslor av att inte bli tagen på allvar.  En annan studie påvisade patienters 

upplevelser av att deras handlingar begränsades och kontrollerades vilket minskade 

deras självkänsla (Chambers et al., 2014). I två studier framkom det att patienter 

upplevde en minskad självständighet under tvångsvården (Hughes et al., 2019; 

Katsakou et al., 2012). Enligt patienter i Hughes et al. (2019) och Nyttingnes et al. 

(2016) studier berodde den minskade självständigheten bland annat på fysiska 

begränsningar som att inte få lämna avdelningen. Patienter i studien av Verbeke et 

al (2019) upplevde att den minskade självständigheten berodde på att det var svårt 

att inte längre kunna göra sådant som de tidigare gjort, till exempel dricka alkohol 

på helgen trots att de inte behandlades för ett alkoholmissbruk. I studien av 

Katsakou et al. (2012) bestod begränsningar av regler på avdelningen. Detta 

framkom även i Nyttingnes et al. (2016) studie men patienter upplevde också att 

begränsningar bestod av hur många personliga saker de fick ta med sig och att de 

blev visiterade. Patienter i Hughes et al. (2019) studie ansåg att vid fysiska 

begränsningar förlorade de kontroll vilket upplevdes som traumatiskt. I studien av 

Lorem et al. (2014) berättade en patient om att hen fick två kortare permissioner på 

två timmar vardera, än en lång på fyra timmar som innebar att hen behövde lägga 

mer tid på att ta sig fram och tillbaka vilket genererade i minskad frihet. Även i 

Wyder et al. (2016) framkom det att patienter upplevde intrång på deras frihet och 

förlusten av frihet samt de fysiska restriktionerna var svåra att hantera. Patienter i 

en annan studie tyckte att permission skapade frihet och det sågs som en möjlighet 

att få göra vad de ville vilket uppskattades (Johansson & Lundman, 2002). I studien 
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av Norvoll och Pedersen (2016) berättade patienter att de ibland rymde eller 

protesterade för att visa på motstånd emot vården, men ibland upplevdes det vara 

för svåra konsekvenser att inte göra som personalen sa vilket ökade känslorna av 

berövad frihet och maktlöshet. Flera studier visade att patienter också upplevde 

återkommande känslor av maktlöshet vid användandet av tvångsåtgärder (Katsakou 

et al., 2012; Norvoll & Pedersen, 2016; Wyder et al., 2016). Patienter i en studie 

ansåg att användandet av tvångsåtgärder skapade känslor av hjälplöshet och de 

ansåg att de hade förlorat kontrollen över sina liv (Katsakou et al., 2012). I Norvoll 

och Pedersens (2016) studie skapade tvångsåtgärder känslor av sårbarhet och 

utsatthet. Ett exempel från Larsen och Terkelsens (2014) studie var att avskiljning 

upplevdes som ett fängelse och både rummet i sig som var kalt samt personalen 

som bar säkerhetslarm antydde för patienter att de inte var människor med fria 

viljor. Upplevelsen av fängelse återkom även i studien av Nyttingnes et al. (2016). 

Patienterna i studien påtalade att ofrivillig antipsykotisk medicinering var det värsta 

då de inte visste om det var symtomen eller bieffekterna de kände av. Patienter i 

Lorems et al. (2014) studie såg avskärmning som förminskade och kränkande 

gentemot deras rättigheter. I Nyttingnes et al. (2016) studie framkom det att det var 

otroligt förödmjukande och kränkande att bli bältad. En av patienterna i studien 

jämförde upplevelserna av bältning med att det var lika illa som för människor som 

upplevt kommunism och nazism. 

Förlust av identitet och integritet 

Studier visade att patienter upplevde att personal inte såg till personen bakom 

patienten. Ett exempel på detta ges i studien av Wyder et al. (2016) där patienter 

kände att de blev behandlade som en i mängden snarare än som en människa. 

Patienter i Verberkes et al. (2019) studie kände sig instängda i ett specifikt 

stereotypschema bestående av människor med psykiska problem och att 

personlighetsdrag plötsligt ansågs vara ett symtom snarare än en del av hur de var. 

I en annan studie framkom det att det var frustrerande att inte bli behandlad som en 

människa (Chambers et al., 2014). I samma studie framkom det även att 

tvångsåtgärder ansågs ha fysiska och psykiska konsekvenser för patienter. Exempel 

på konsekvenser gavs i Norvoll och Pedersens (2016) studie och var förlust av 

social, personlig och fysisk integritet. Patienter i samma studie beskrev tvång som 
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tortyr och att det hade en djup påverkan på den personliga integriteten. I Chambers 

et al. (2014) studie berättade patienter att påverkan på den personliga integriteten 

skapade känslor av att de inte hade samma värde som en frisk person. I Lorem et 

al. (2014) och Nyttingnes et al. (2016) studier framkom det att förutom påverkan 

på integriteten upplevdes tvångsåtgärder som kränkande. I en annan studie 

upplevde patienter tvångsåtgärder som avhumaniserande och som en förlust av 

personlighet och sig själv (Norvoll & Pedersen, 2016). Larsen och Terkelsen (2014) 

beskrev att patienter var kritiska till psykiatrins beskrivning av deras problem för 

det fick dem att känna sig annorlunda. I två studier vittnade patienter också om en 

förlust av identitet under tvångsinläggningen (Hughes et al., 2009; Verbeke et al., 

2019). För patienter i Verbekes et al. (2019) studie berodde förlusten av identitet på 

att de upplevde att olika aspekter av deras identitet försummades och att de inte 

längre var en vuxen, någons mamma eller en egen person utan endast en patient. 

För en patient i studien av Hughes et al. (2019) berodde förlusten av identitet på ett 

avbrott från livet före och under inläggningen. Patienten ansåg att hen kom till 

tvångsvården som ett tomt skal som successivt byggdes upp och till slut kände hen 

inte igen sig själv, och visste inte hur hen var innan inläggningen eller hur hen skulle 

komma att vara. I studien av Katsakou et al. (2012) upplevde patienter 

tvångsinläggningen som ett onödigt avbrott i livet. Patienter i Wyders et al. (2016) 

studie ansåg att tvångsinläggningen inte hjälpte deras återhämtning. I två studier 

ansåg patienter att deras psykiska problematik ökade (Katsakou et al., 2012; 

Murphy et al., 2017). I en annan studie upplevde patienter att tvångsinläggningen 

skapade mer personliga och sociala problem än innan (Norvoll & Pedersen, 2016).  

Att bli betraktad som fullvärdig människa  

Viljan att förstå 

Subkategorin viljan att förstå handlar om patienters upplevelser av att inte få 

tillräckligt med information under tvångsinläggningen. I flera studier ansåg 

patienter att de inte fick adekvat information om varför de blev inlagda (Katsakou 

et al., 2012; Lorem et al., 2014; McGuinness et al., 2013; Murphy et al., 2017). 

Patienter i studien av Katsakou et al. (2012) ansåg att de inte fick information om 

deras rättigheter. I två studier upplevde patienter att de inte heller fick information 
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om hur länge tvångsvården skulle pågå (Johansson & Lundman, 2002; Murphy et 

al., 2017). Patienter i en studie menade att den information de fick var bristfällig så 

de förstod ändå inte vad som skedde (McGuinness et al., 2013). I studien av 

Verbeke et al. (2019) berättade en patient att bristen på information vid avskiljning 

medförde att hen trodde att tvånget var en del av hens illusion. Två studier berättade 

också om att patienter saknade information om deras vårdplan (Katsakou et al., 

2012; Murphy et al., 2017). För patienter i Wyders et al. (2015) studie ledde bristen 

på information till känslor av maktlöshet. Lorem et al. (2014) uppgav att när 

patienter inte fick ta del av information eller planer hade de ingen möjlighet att 

skapa en förståelse eller göra val vilket skapade en osäkerhet. I studien av Norvoll 

och Pedersen (2016) beskrev patienter att det var svårt att inte veta när en 

tvångsinjektion skulle ske och att tvångsmedicinering skapade trauma för dem. 

Patienter i en studie upplevde även att informationen var bristfällig när det handlade 

om avdelningens regler och rutiner (Wyder et al., 2015). En del patienter i en annan 

studie ansåg att de inte fick tillräckligt med information om deras mediciner 

(Chambers et al., 2014). Johansson och Lundman (2002) beskrev att patienter 

tyckte det var svårt att acceptera behandling som de inte förstod syftet med. I 

Chambers et al. (2014) studie fanns det dock patienter som upplevde att de fick 

tillräckligt med information om deras mediciner samt dess biverkningar. 

Vikten av tillit  

Studier visade att patienter tyckte att det var viktigt att ha en god relation med 

personalen. I studien av McGuinness et al. (2013) beskrevs personal som 

professionell, hjälpfull, vänlig och fantastisk. I två andra studier beskrevs personal 

som omhändertagande (Hughes et al., 2009; Johansson & Lundman, 2002). Det 

framkom i en studie att patienter upplevde att de behandlades med respekt 

(McGuinness et al., 2013). I en annan studie ansåg patienterna att personal hade en 

positiv påverkan på dem (Hughes et al., 2009). Det framkom i Johansson och 

Lundmans (2002) studie att när patienter fick bra vård av personal blev tiden på 

sjukhuset bättre. I studien av Larsen och Terkelsen (2014) beskrev patienter vikten 

av att personal kunde se förbi deras sjukdom och samtala med dem om till exempel 

saker som intresserade dem. Detta framkom även i studien av Wyder et al. (2016) 

där patienterna upplevde att samtalen enbart handlade om deras sjukdom. I samma 
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studie berättade patienter att det var viktigt att relationer med personal baserades på 

delad mänsklighet vilket innebar att personal behandlade patienter med respekt och 

såg dem som en egen person. I en annan studie beskrevs favoritpersonalen som 

personer som behandlade patienterna som vanliga människor, och inte som deras 

diagnos (Larsen & Terkelsen, 2014). Patienterna i studien av Verbeke et al. (2014) 

lyfte att viktiga aspekter i relationen mellan patient och personal var att bli tagen på 

allvar, få vara delaktig och tillit. Även i studien av Lorem et al. (2014) framkom det 

att tillit var en viktig del för en stabil relation och patienter upplevde att det var 

lättare att ta råd från någon som de litade på. I en studie berättade patienter att om 

de fick möjlighet att diskutera sina mediciner med läkare de hade förtroende för, 

såg de inte medicin som ett tvång (Verbeke et al., 2019). I Wyders el at. (2015) 

studie behövde patienter kunna prata med personal om sina upplevelser och få hjälp 

att förstå innebörden av dem. Möjligheten av att få prata med personal framkom 

också i studien av Johansson och Lundman (2002) där kontakten med personal sågs 

vara av stor vikt för att få hjälp med rädsla och ångest samt för att kunna acceptera 

vården. 

Utsatt för maktmissbruk 

Subkategorin utsatt för maktmissbruk handlar om patienters upplevelser av att 

personal hade makt över dem under tvångsinläggningen. I studien av Hughes et al. 

(2009) upplevde patienter att personal var kränkande, våldsamma, kontrollerande 

och hade en avsaknad av omsorg. Patienter i samma studie ansåg att personalen 

endast var där för att arbeta och följa regler istället för att se till individuella behov. 

I en studie upplevde patienter det svårt att uttrycka sina behov (Norvoll & Pedersen, 

2016). Patienter i två studier kände att deras åsikter inte blev hörda (Murphy et al., 

2017; Norvoll & Pedersen, 2016). I flertalet studier upplevde patienter att deras 

åsikter inte togs i beaktning vid tvångsmedicinering (Chambers et al., 2014; 

McGuinness et al., 2017; Murphy et al., 2017). I studien av McGuinness et al. 

(2013) beskrev patienter att personal hade en militärisk ledarstil där de till exempel 

nekade dem kaffe och cigaretter. En del patienter i Hughes et al. (2009) studie 

upplevde att personal hade en negativ påverkan och att de straffade patienter genom 

att till exempel ta bort möbler. I samma studie framkom det att användningen av 

fysiska begränsningar ansågs leda till en förlust av värdighet och självrespekt, samt 
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ledde till negativa förändringar i självuppfattningen när personal upplevdes som 

straffande och respektlösa. I en studie kände sig patienter hotade av personal 

(Wyder et al., 2015). Även i studien av Norvoll och Pedersen (2016) ansåg patienter 

att personal frekvent använde hot i form av “om inte A så händer B” eller “gör du 

A så får du B” vilket handlade om straff men även belöningar. Patienter i en studie 

ansåg för att de skulle få hjälp och undvika tvång behövde de anpassa sig och spela 

en roll som patient (Verbeke et al., 2019). Detta framkom också i studien av Murphy 

et al. (2017) där patienter ansåg att det fanns en rädsla över att inte bli utskriven och 

även i de situationerna betedde patienter sig “så som de borde” vilket fick dem att 

må dåligt. I två studier upplevde patienter att de inte kunde uttrycka sina känslor 

(McGuinness et al., 2013; Norvoll & Pedersen, 2016). Patienter i studien av 

Chambers (2014) upplevde att ingenting förändrades om inte personal ville att en 

förändring skulle ske. I studien av Nyttingnes et al. (2016) beskrev patienter att 

personal ignorerade deras åsikter, protester och klagomål gällande läkemedel. I 

samma studie beskrev patienter att när de upplevde biverkningar av deras läkemedel 

ignorerade personal dessa. När patienter bad om något annat än läkemedel 

ignorerade personal även detta vilket patienter upplevde som kränkande. Flertalet 

patienter i Verbekes et al. (2019) studie beskrev att deras egna idéer om 

återhämtning ignorerades av personal och att de bestämde hur återhämtningen 

skulle ske. Patienter i en annan studie upplevde att de behövde ta sina mediciner för 

att ha möjlighet till utskrivning (Murphy et al., 2017). I Norvoll och Pedersen 

(2016) beskrev patienter att de inte fick leva sitt liv enligt sina egna värderingar, 

önskemål och livsperspektiv när dessa avvek från personalens åsikter. En 

upplevelse som framkom i studien av Wyder et al. (2015) var att tvångsvården 

kunde förvärras på grund av personalens attityd och beteende. Ett exempel på detta 

ges i studien av Johansson och Lundman (2002) där patienter ansåg att personal 

använde onödigt våld och att de var för många involverade vid tvångsinjektioner. I 

McGuinness et al. (2013) studie upplevde många patienter tillsägelser som 

provokativa och det fick dem att må sämre. I en annan studie upplevde patienter att 

dåliga relationer med personalen gjorde att patienter kände sig marginaliserade för 

att de var psykiskt sjuka vilket ledde till känslor av diskriminering (Chambers et al., 

2014). Verbeke et al. (2019) belyste patienters upplevelser av att ju mer de enbart 
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sågs som patienter, och inte människor, desto mer växte känslan av “vi och dem” 

gentemot personal. I en annan studie ansågs personal vara upptagna och patienter 

upplevde att det var svårt att hitta någon när var i behov av hjälp (Wyder et al., 

2015). Patienter i Verbekes et al. (2019) studie tyckte att ifall personal 

kommunicerade mer med patienter skulle det inte finnas lika mycket maktmissbruk. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussionen var att beskriva hur kvalitén i studien har 

säkerställts, vilket görs genom att diskutera styrkor och svagheter (Henricson, 

2017). För att bedöma kvalitén vid kvalitativa studier är ett vanligt tillvägagångssätt 

att använda trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet 

Enligt Shenton (2004) ökar studiens tillförlitlighet om resultatet svarar på studiens 

syfte. Studien inkluderar flera huvudkategorier och subkategorier som svarar på 

syftet vilket stärker tillförlitligheten. För att få en bredare sökträff och inte missa 

relevant information som svarar på studiens syfte, har sökningar gjorts i tre 

databaser. Utöver de tre sökningarna har även en manuell sökning i referenslistor 

gjorts. Manuella sökningar stärker tillförlitligheten eftersom det lokaliserar relevant 

information (Östlundh, 2017). Under arbetets gång har fler synonymer på 

psykiatrisk tvångsvård hittats vilket användes i en uppdatering sökning i Cinahl. 

Sökningen genererade fler artiklar som inte kommit med tidigare, vilket stärker 

tillförlitligheten. I sökningarna användes ämnesord vilket kan vara en nackdel då 

det är en lång process för artiklar att hamna i ämnesordslistan vilket kan innebära 

att artiklar missas. För att inte gå miste om artiklar som ännu inte hamnat där 

användes även fritextord i sökningen vilket stärker tillförlitligheten. Genom 

arbetets gång har studien diskuterats med studiekamrater, handledare och 

examinator under handledningstillfällen vilket gör att tillförlitligheten stärks. 

Shenton (2004) anser att frekventa diskussioner med handledare och andra personer 

är bra då de kommer med andra erfarenheter och perspektiv. I tre utav de valda 
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artiklarna har deltagarna inte bara varit patienter utan även vårdpersonal, anhöriga 

och andra professioner som journalister och advokater. I samtliga tre artiklar var 

det enkelt att urskilja om det var patientens eller en annan professions upplevelse 

vilket ledde till att det inte påverkade resultatet och den del av studierna som 

handlade om patienternas upplevelser kunde inkluderas. Avgränsningen för 

publikationstidpunkt var från 2002 till 2022 vilket skulle kunna riskera brister i 

tillförlitligheten då forskningen skedde för över 20 år sedan. Artikeln från 2002 

hade dock liknande resultat som de senare publicerade artiklarna och inkluderades 

därför.  

Verifierbarhet 

Verifierbarhet innebär att metodavsnittet ska vara väl beskrivet så att framtida 

forskare har en möjlighet att upprepa arbetet och få ett liknande resultat (Shenton, 

2004). I metodavsnittet “sökvägar och urval” beskrivs nyckelbegreppen som 

använts och sökningarna som gjorts. Sökningarna presenteras även i två 

sökscheman för att få en tydligare bild av hur sökningen såg ut. Vidare i 

“granskning och analys” beskrivs det hur utvalda artiklar granskats enligt 

Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen utgick 

från Fribergs (2017) femstegsanalys och samtliga fem steg beskrivs i tur och 

ordning. Verifierbarheten stärks av att analysprocessen illustrerats med en visuell 

bild.  

Pålitlighet 

Innan studien påbörjades nedtecknades författarnas förförståelse för att kunna 

urskilja författarnas åsikter från resultatet. Att beskriva tidigare erfarenheter är ett 

sätt att stärka pålitligheten enligt Shenton (2004). Ett resultat som helt 

överensstämmer med förförståelsen kan vara ett uttryck för att forskarna inte 

lyckats se det som inte stämmer med deras bild av verkligheten. En stor del av 

resultatet överensstämde med förförståelsen vilket tros bero på att de båda 

författarna har erfarenhet från psykiatriska avdelningar och sedan tidigare kommit 

i kontakt med patienter som har psykiatriskt tvångsvårdats. Det som främst skiljer 

sig från förförståelsen är att författarna trodde att fler patienter skulle uppleva 

beslutet om tvångsvård som nödvändigt. Något författarna inte förväntade sig var 
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hur stor påverkan personalen hade på patienter, både i positiv och negativ 

bemärkelse. Pålitligheten stärks av att en del av resultatet inte överensstämmer med 

förförståelsen. Pålitligheten kan också ha påverkats av att artiklarna tolkats på fel 

sätt vid översättningen från engelska till svenska eftersom författarna inte har 

engelska som modersmål. Analysen genomfördes av båda författarna och 

pålitligheten stärks när mer än en person deltar i analysen (Shenton, 2004). 

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om möjligheterna att kunna använda resultatet i andra 

kontexter (Shenton, 2004). Studiens resultat baserades på artiklar från länderna 

Norge (4), Storbritannien (3), Irland (2), Australien (1), Belgien (1) samt Sverige 

(1) vilket stärker överförbarheten då studierna har gjorts i flera olika länder och då 

resultaten i stora delar liknar varandra. Överförbarheten sänks dock av att studierna 

enbart har genomförts i länder i Europa och Australien. Den psykiatriska vården ser 

inte likadan ut i länderna då länderna tillämpar sina egna lagar när det gäller 

psykiatrisk tvångsvård. Skillnader i lagarna är till exempel vad besultet grundas på, 

vem som tar beslutet och vilka rättssäkerhetsmekanismer som finns för patienten 

(Jacobsson, 2019). Överförbarheten stärks eftersom resultaten var liknande i alla 

länder. En del av patienterna intervjuades under tiden de tvångsvårdades medan 

andra intervjuades efter utskrivning, patienterna befann sig även i olika tillstånd 

under intervjuerna. Det breda omfånget av patienter stärker överförbarheten. 

Patienternas olika tillstånd skulle även kunna sänka överförbarheten eftersom det 

kan ha skapats en orättvis bild av upplevelserna. Patienterna som intervjuades hade 

upplevt heldygnsvård och resultatet anses vara överförbart till liknande kontexter. 

Deltagarna i studierna var mellan 17–65 år och därför går inte resultatet att 

överföras till personer under 17 år eller till personer över 65 år. Kategorierna är 

allmänt beskrivna och därav anses abstraktionsnivån vara medelhög.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av psykiatrisk 

tvångsvård. I litteraturstudien framkom upplevelser av förlust av autonomi, 

begränsad möjlighet att leva så som man önskade och att personalens bemötande 

spelar stor roll. Ur resultatet har tre huvudfynd identifierats som kommer 
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diskuteras: Behovet av personcentrerade möten, Ojämn maktbalans samt Brist på 

information. 

Behovet av personcentrerade möten 

För att patienter ska uppleva en personcentrerad vård är det viktigt att personalen 

ser dem som unika individer. Ett centralt huvudfynd i studien var att patienter 

upplevde sig behandlade som patienter med en diagnos i stället för en enskild 

individ. Patienterna ansåg att de endast var en i mängden vilket genererade i 

frustration. För att undvika detta var det viktigt för patienterna att ha relationer med 

personalen och få möjlighet till samtal. Patienterna önskade att få prata om känslor 

och sådant som de var intresserade av men upplevde att personalen främst talade 

om deras sjukdomstillstånd. Detta styrks av en studie gjord av Molin et al. (2016) 

som beskrev hur personalen misslyckades med att tillgodose patienternas behov av 

att prata om känslor och vardagliga händelser. När personalen tog sig tid att sitta 

ner och samtala med patienterna upplevde de att personalen hade viljan att hjälpa 

dem (Molin et al., 2016). Patienternas upplevelser visar på vikten av personalens 

möjlighet att kunna samtala och vilken påverkan det har på relationen till patienten.  

Vikten av mötet mellan patient och personal går att koppla till teorin “Humanistic 

Nursing” av Paterson och Zderad (1987). Teorin behandlar omvårdnaden mellan 

sjuksköterska och patient men anses också kunna appliceras på mötet mellan 

personal och patient. I studien talar patienter om möten med sjuksköterskan men 

även annan vårdpersonal. Paterson och Zderad (1987) talar om att omvårdnad är en 

upplevelse som utspelar sig människor emellan och omvårdnad ses som en unik typ 

av mänsklig relation. Det är av stor vikt att kunna skapa relationer till andra 

människor och förmågan till närvaro är en viktig egenskap. Möten mellan patienter 

och personal kan uppstå spontant eller planerat och präglas av olika känslor. 

Beroende på hur öppna eller stängda patient och personal väljer att vara under mötet 

påverkas kvaliteten på mötet (Paterson & Zderad, 1987). De betonar också att varje 

människa har sitt eget perspektiv på livet och att alla människor därmed upplever 

verkligheten olika men att människan har möjlighet att välja hur de ska bemöta de 

situationer som uppkommer i livet. I studien framkom det att när personalen 

öppnade upp sig och talade med patienterna så fick de hjälp att hantera sina 
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upplevelser och känslor. Dock upplevde patienterna att personalen ofta var 

upptagen och svår att nå. Detta tros kunna leda till att patienter inte vågar öppna 

upp sig och därmed ökar risken att de inte får de bästa förutsättningarna för sitt 

tillfrisknande. I studien framkom det att patienterna även behövde kunna prata med 

personalen om sina upplevelser och få hjälp att förstå betydelsen av dem. Detta 

kräver att personalen förstår att varje människa bär med sig sin subjektiva sanning 

och att alla vill ses som de unika individer de är. När personalen förstår detta har de 

möjlighet att ge en personcentrerad vård. 

Ojämn maktbalans 

Den psykiatriska tvångsvården baseras på makt där en person tar beslut om en 

annan persons liv. I praktiken överutnyttjas makten på fel sätt vilket påverkar 

patienter negativt. Litteraturstudien visade att personal hotade och straffade 

patienter vilket ledde till att deras självbild påverkades till de sämre. Personalen 

straffade patienter genom att ta bort möbler eller neka dem cigaretter. Personalen 

beskrevs som våldsamma och kontrollerande genom att de till exempel var fler 

personer än nödvändigt vid tvångsåtgärder. Lessard-Deschênes och Goulet (2021) 

stärker detta då patienter i deras studie beskrev hur de upplevde maktmissbruk från 

personalen när patienter fick tvångsinjektioner trots att de gått med på att ta sina 

mediciner. Patienterna i den artikeln vittnar också om hur de kände att de 

förväntades att bete sig på ett visst sätt och ifall de inte gjorde det så ledde de till 

negativa konsekvenser (Lessard-Deschênes & Goulet, 2021). Patienternas 

upplevelser vittnade om hur de inte vågade vara sig själva eftersom risken för straff 

ökade. 

Personalens handlingar går att betrakta ur ett konsekvensetiskt perspektiv. 

Konsekvensetik, även kallat utilitarism, handlar om konsekvenserna av våra 

handlingar eller vårt förhållningssätt (Sandman & Kjellström, 2018). Det innebär 

att den handling som leder till de bästa möjliga konsekvenserna är den mest rätta 

handlingen (Mill, 2003). En inriktning av konsekvensetiken är handlingsutilitarism 

som innebär att en handling är rätt om det i situationen inte fanns något annat 

alternativ som hade gjort världen bättre (Tännsjö 1998; Refererad i Sandman & 

Kjellström, 2018). När en person tar ett beslut utifrån handlingsutilitarismen 
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behöver denne utgå från fyra steg. Det första steget innebär att ta fram alla alternativ 

som finns. Steg nummer två är att bedöma effekterna alternativen har på världen. 

Därefter i tredje steget behöver personen bedöma vilken effekt de vill uppnå och 

slutligen i det sista steget behövs det beslutas om vilket alternativ som närmast 

uppnår denna effekt (Sandman & Kjellström, 2018). I studien framkom det att 

personalen tog bort fysiska objekt från patienters rum. Utifrån 

handlingsutilitarismen bör personalen se till alla alternativ och utifrån det besluta 

om vilken handling som uppnår den önskade effekten. När personalen tar bort 

möbler är frågan de måste ställa sig om det minimerar risken att patienter skadar 

sig eller resulterar det i att patienter förlorar sin autonomi? Inom vården kan 

autonomin behöva begränsas, till exempel när en person är en fara för sig själv, men 

det kan vara svårt att veta i vilken omfattning autonomin bör begränsas (Sandman 

& Kjellström, 2018). Enligt Sandman och Kjellström (2018) är det inte etiskt 

problematiskt att begränsa autonomin för en person ifall personen utsätter andra för 

skada. Problematiken i sådana situationer blir vad som skadar andra människor och 

i vilken omfattning för att kunna motivera en begränsning av autonomin (Sandman 

& Kjellström, 2018). För att få en tydligare bild av när autonomin bör begränsas är 

ett förslag att kontinuerligt föra etiska diskussioner i personalgruppen. Under dessa 

etiska diskussioner skulle personal kunna reflektera över konsekvenser av sitt 

handlade, vilka åtgärder som var nödvändiga i händelsen samt vilka åtgärder som 

mer var att betrakta som maktmissbruk.  

Brist på information 

Patienter behöver få information om sin vård och den information de får behöver 

vara individuellt anpassad. Informationen behöver vara individuellt anpassad för att 

varje patient ska få de främsta förutsättningarna för att förstå sin vård. I 

litteraturstudien framkom det att patienter vid inläggning och under vårdtiden inte 

fick tillräckligt med information. Informationsbristen innebar att de inte visste 

varför de tvångsvårdades eller vad som skulle ske framöver. Avsaknaden av 

information ledde till att patienter inte hade någon möjlighet att göra val. De gånger 

patienter fick information var den bristfällig och bidrog inte till någon förståelse. I 

en studie gjord av Valenti et al. (2014) var det 56% av patienterna som rapporterade 

att de saknade information angående deras tvångsinläggning och även deras 
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behandling vilket styrker denna studies resultat. I en annan studie gjord av Ford et 

al. (2015) berättade en patient om informationsbristen och att det var svårt att inte 

kunna delta i beslutsprocessen. Patienten berättade också att det saknades personal 

som tog emot och informerade var patienten befann sig och varför hen var där vilket 

också styrker denna studies resultat (Ford et al., 2015). Patienternas upplevelser av 

informationsbrist ledde till att de inte förstod syftet med sin vård och att det i sin 

tur gjorde att de fick svårt att acceptera den.  

Informationsbrist behöver inte alltid handla om att patienten inte fått information, 

utan kan också handla om att patientens tillstånd ger en nedsatt förmåga att ta emot 

och förstå information. ICN:s etiska kod beskriver att sjuksköterskan har ett ansvar 

för att patienter får korrekt, tillräckligt och lämplig information som är individuellt 

anpassad (SSF, 2012). Den etiska koden finns för att vägleda sjuksköterskor till ett 

gemensamt förhållningssätt (SSF, 2012). Även teammedlemmar emellan måste 

informationsöverföringen säkerhetsställas för att främja kontinuitet (SSF, 2017). 

Den person som har det direkta ansvaret för vårdsituationen som patienten befinner 

sig i är skyldig att ge individuellt anpassad information (Socialstyrelsen, 2015). Det 

innebär att den ges utifrån varje patients möjlighet att ta emot information. För den 

som ger informationen betyder det att anpassa den till mottagaren vilket kan vara 

genom att anpassa språket eller använda media och kommunikationsmedel 

(Socialstyrelsen, 2015). 

År 2015 satte världens ledare upp gemensamma prioriteringar och mål för en 

hållbar utveckling, så kallat de Globala målen som ska vara uppfyllda till år 2030 

(Svenska FN-förbundet, 2021). Det fjärde målet handlar om “God utbildning för 

alla” och innebär livslångt lärande som gynnar både arbets- och samhällslivet. 

(Svenska FN-förbundet, 2021). Kommunikation och samtal är en central roll i vård 

och behandling vilket betyder att personalen fortlöpande behöver 

kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2015). Personalen kan få mera kunskap 

genom att läsa patientberättelser, delta i seminarier kring etiska dilemman med 

olika patientgrupper och följa aktuell forskning (Socialstyrelsen, 2015). Framtida 

utbildning om information skulle kunna ge vårdpersonal en möjlighet att förmedla 

det som behövs till patienter. Utbildningen kan bestå av föreläsningar och 
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workshops där personal får öva på olika sätt att ge och ta emot information, till 

exempel via bildstöd. På så sätt får personal en större kunskap om hur viktigt det är 

att individanpassa information. Det finns också en chans till lärande och 

förbättringsarbete genom att utifrån patienternas upplevelser förstå hur viktigt 

information är för omvårdnaden. Genom att personal förstår vikten av individuellt 

anpassad information skapar de möjligheter för patienter att förstå sin vård och vara 

delaktig i den.    

Slutsats 
Psykiatrisk tvångsvård syftar till att få patienten att frivilligt delta i nödvändig vård 

och att skydda både individen och samhället fram tills att patienten frivilligt deltar 

i vården. Sammanfattningsvis visar studier av patienters upplevelser att tvångsvård 

kan anses vara nödvändigt men samtidigt tillkommer känslor av förlorad autonomi 

och frihet, maktlöshet samt intrång på integriteten. En annan upplevelse var känslan 

av att ens egna identitet gick förlorad och patienterna kände att de inte sågs som 

människor. Information var en betydande faktor för att förstå varför de 

tvångsvårdades men patienterna upplevde att informationen var bristande. 

Patienterna berättade om att tillit till personalen var viktigt för att kunna få en bra 

omvårdnad men istället upplevde de ofta maktmissbruk genom hot och straff. 

Denna studie har utgått från patientens perspektiv vilket innebär att patienternas 

röster höjts och att deras egna upplevelser av psykiatrisk tvångsvård belysts. Utifrån 

studiens process har det framkommit att det finns mycket forskning om patienters 

upplevelser av tvångsvård men det saknas forskning om tvångsvårdens utveckling. 

Studierna som resultatet baseras på sträcker sig över 20 år och under dessa år har 

patienterna fortsatt liknande upplevelser. Det visar på att det finns ett behov av 

interventionsstudier där nya upplägg för tvångsvården får prövas som patienter 

samt personal sedan får utvärdera. Förhoppningen med att beskriva patienters 

upplevelser av psykiatrisk tvångsvård är att det kan leda till att sjuksköterskor och 

vårdpersonal får en ökad förståelse för hur de kan bidra till god omvårdnad även 

för patienter som vårdats enligt tvångslagstiftning. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 220303 

Syfte: Belysa patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Psykiatrisk tvångsvård “Involuntary Commitment” [MH] OR  

“Involuntary Treatment” [MH] OR  

“Involuntary Psychiatric Commitment” [fritext] OR  

“Involuntary Commitment” [fritext] OR 

“Involuntary Treatment” [fritext] OR 

“Compulsory care” [fritext] 

Coercion [fritext] OR 

5565  

2 - Patient “Patients” [MH] OR  

“Psychiatric Patients" [MH] OR  

"Psychiatric Patient*" [fritext] OR  

Patient* [fritext] OR 

Inpatient*  [fritext]  

2,397,545  

3 - Upplevelse “Qualitative studies” [MH] OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

“Qualitative research” [fritext] OR 

“Focus group*” [fritext] OR 

“Grounded theory” [fritext] OR 

Experience* [fritext]OR  

Attitude* [fritext] OR  

Interview* [fritext] OR  

Perception* [fritext] OR 

Phenomenology [fritext]  

1,122,047  

5 Sökning nr 1 AND 2 AND 3  873  

Begränsningar Sökning nr 4 + Engelskspråkig + Peer-reviewed + 

Forskningsartikel + Publiceringsår 2002–2022 

546 6 
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Databas: PsycINFO 

Datum: 220310 

Syfte: Belysa patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Psykiatrisk tvångsvård “Involuntary Treatment” [MAIN SUBJECT] OR  

“Involuntary Psychiatric Commitment” [fritext] OR 

“Involuntary Treatment” [fritext] OR 

“Involuntary Commitment” [fritext] 

2233  

2 - Patient “Psychiatric Patients" [MAIN SUBJECT] OR 

Patients [MAIN SUBJECT] OR 

"Psychiatric Patient*" [fritext] OR  

Patient* [fritext]  

837,258  

3 - Upplevelse “Qualitative Methods” [MAIN SUBJECT] OR 

“Qualitative Measure” [MAIN SUBJECT] OR 

“Focus Group” [MAIN SUBJECT] OR 

“Qualitative Method*” [fritext] OR 

“Qualitative Measure” [fritext] OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

“Qualitative research” [fritext] OR 

“Focus group*” [fritext] OR 

“Grounded theory” [fritext] OR 

Experience* [fritext]OR  

Attitude* [fritext] OR  

Interview* [fritext] OR  

Perception* [fritext] OR 

Phenomenology [fritext]  

1,994,376  

4 Sökning nr 1 AND 2 AND 3 478  

Begränsningar Sökning nr 4 + Engelskspråkig + Peer-reviewed + 

Publiceringsår 2002–2022 

281 4 
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Databas: PubMed 

Datum: 220315 

Syfte: Belysa patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Psykiatrisk tvångsvård “Involuntary Treatment, Psychiatric” [MeSH] OR  

“Involuntary Psychiatric Commitment” [fritext] OR 

“Involuntary Treatment” [fritext] OR 

“Involuntary Commitment” [fritext] 

826  

2 - Patient “Patients” [MeSH] OR 

"Psychiatric Patient*" [fritext] OR  

Patient* [fritext]  

7,518,898  

3 - Upplevelse “Qualitative Research” [MeSH] OR 

“Grounded Theory” [MeSH] OR 

“Focus Groups” [MeSH] OR 

“Perception” [MeSH] OR 

“Interview” [MeSH] OR  

“Grounded Theory” [fritext] OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

“Phenomenology” [fritext] OR 

“Focus Group*” [fritext] OR 

“Experienc*” [fritext] OR 

“Perception” [fritext]  

1,919,512  

4 Sökning nr 1 AND 2 AND 3 97  

Begränsningar Sökning nr 4 + Engelskspråkig + Publiceringsår 

2002–2022 

77 0 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Chambers, M., 

Gallagher, A., 

Borschmann, R., Gillard, 

S., Turner, K., & 

Kantaris, X. 

  

The experiences of 

detained mental health 

service users: issues of 

dignity in care 

 

Storbritannien, 2014. 

Studiens syfte var 

att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

tvångsvård.  

Ändamålsenligt urval. 

19 patienter, 7 kvinnor och 12 

män mellan 19–53 år.  

 

Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Informerat samtycke. 

Deltagarna identifierades av 

avdelningschefer och 

psykiatriker på tre sjukhus i 

sydvästra England. Patienterna 

fick information om studien av 

intervjuaren via ett 

informationsblad. Intervjuerna 

skedde under 6 månader på 

avdelningen, varade i 45–60 

minuter.  

Induktiv tematisk analys, 

antalet som analyserat framgår 

ej.  

Forskningsetiskt godkänd. 

Ingen förförståelse beskriven. 

Patienterna upplevde en känsla 

av maktlöshet och brist på 

autonomi när de var under 

tvång. De var viktigt, att så fort 

deras mentala hälsa tillät de, 

fick de vara delaktiga i sin vård. 

De saknade information om sin 

medicin och biverkningar. 

Tvångsåtgärder ansågs ha både 

fysiska och psykiska 

konsekvenser för patienten och 

upplevdes som skadliga. 

 

Citat finns.  

Tillförlitlighet: 

Stärks av att studien svarar på sitt 

syfte och att citat samt informerat 

samtycke finns. 

Verifierbarhet: 

Analysprocessen beskrivs, stärker. 

Pålitlighet: 

Beskriver inte hur många som 

analyserade, sänker. 

Ingen förförståelse, sänker.  

Överförbarhet: 

Överförbar till andra psykiatriska 

avdelningar.  

 

Hughes, R., Hayward, 

M., & Finlay, W. M. L. 

 

Patients’ perceptions of 

the impact of involuntary 

inpatient 

care on self, relationships 

and recovery 

 

Storbritannien, 2009 

Att undersöka 

patienters 

uppfattning om 

påverkan av 

inneliggande 

tvångsvård på jaget, 

relationer och 

återhämtning. 

Ändamålsenligt urval. 

12 patienter, 7 kvinnor och 5 

män mellan 19–62 år.  

 

Inklusionskriterier: Tidigare 

erfarenhet av psykiatrisk 

tvångsvård. 

 

Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Saknar information om 

informerat samtycke. 

Intervjuerna varade i 60–90 

minuter och spelades in, 

transkriberades sedan. 

Intervjufrågor beskrivs inte. 

 

Tematisk analys av transkripten 

vilket resulterade i teman. 

Analysen utfördes av två 

personer och deltagarna fick 

möjlighet att kommentera 

analysen.   

 

Forskningsetiskt godkännande 

beskrivs inte.  

Ingen förförståelse beskriven. 

 

 

Tre överordnade teman fanns 

varav fokus låg på processen av 

att bli ofrivilligt intagen på 

sjukhus, som sedan delas in i 

tre teman: syn på sig själv, 

erfarenheter av relationer och 

interaktioner, medicin. 

Patienters uppfattning berodde 

på personalens kompetens. 

 

Citat finns. 

 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på sitt syfte, citering 

finns, stärker. Ingen beskrivning av 

informerat samtycke, sänker. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess 

stärker. Frågor beskrivs ej, sänker.  

Pålitlighet: 

Flera analyserade, stärker. Ingen 

förförståelse eller forskningsetiskt 

godkännande beskrivet, sänker.  

Överförbarhet: 

Kontexten beskrivs inte, sänker.  

 



 

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

Johansson, M., & 

Lundman, B. 

 

Patients’ experience of 

involuntary psychiatric 

care: good 

opportunities and great 

losses 

 

Sverige, 2002 

Syftet var att få en 

djupare förståelse   

för upplevelsen av 

psykiatrisk 

tvångsvård. 

Snöbollsurval. 

5 patienter varav 3 kvinnor och 

2 män mellan 27–49 år. 

 

Inklusionskriterier: Patienter 

som varit ofrivilligt inlagda på 

en psykiatrisk avdelning de 

senaste två åren och som 

bedöms att klara av en intervju. 

 

Narrativa intervjuer. 

Informerat samtycke fanns. 

Personal på två psykiatriska 

kliniker i västra Sverige blev 

ombedda att välja ut deltagare.  

Intervjuerna genomfördes under 

maj till augusti 1998, och 

varade i 10–60 minuter. 

Två personer analyserade 

intervjuerna med 

fenomenologisk hermeneutik 

metod och sedan med 

strukturerad analys där nya 

teman och mönster uppdagades. 

Forskningsetiskt godkänd. 

Otydlig förförståelse. 

Fem teman hittades: att vara 

begränsad i sin autonomi, att bli 

kränkt av intrång i den fysiska 

integriteten och 

människovärdet, att vara 

utanför och inte synas eller 

höras, bli respekterad som en 

individ samt att bli skyddad och 

omhändertagen. 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Stärks av att studien svarar på 

syftet, informerat samtycke samt 

citering. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess, 

stärker.  

Pålitlighet: 

Sänks av otydlig förförståelse. 

Stärks av att fler än en person 

deltog i analysprocessen samt 

forskningsetiskt godkänd. 

Överförbarhet: 

Överförbar till andra psykiatriska 

avdelningar.  

 

Katsakou, C., Rose, D., 

Amos, T., Bowers, L., 

McCabe, R., Oliver, D., 

Wykes, T., & Priebe, S. 

 

Psychiatric patients’ 

views on why their 

involuntary 

hospitalisation was right 

or wrong: a qualitative 

study 

 

Storbritannien, 2012 

Att undersöka 

tvångsvårdade 

patienters 

tillbakablick på om 

deras 

sjukhusvistelse var 

rätt eller fel. 

Ändamålsenligt urval. 

69 tillfrågade, 59 deltog.  

34 män och 25 kvinnor, 

medelålder 38 år. 

 

Inklusionskriterier: Patienterna 

behövde vara utskrivna vid 

intervjutillfället. 

 

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Informerat skriftligt samtycke 

fanns.   

 

Patienterna rekryterades från 22 

sjukhus i England under juli 

2003 till juli 2005.  

Intervjuerna genomfördes av 

sju personer mellan tre till tolv 

månader efter utskrivningen. 

De varade i 30–90 minuter och 

gjordes främst i deltagarnas 

hem. Intervjufrågor beskrivs 

inte.  

Intervjuerna transkriberades  

och deltagarna delades in i 

grupper beroende på deras 

upplevelse. Transkripten 

analyserades tematiskt enligt 

grounded theory.  

Forskningsetiskt godkännande 

beskrivs inte. 

Förståelse beskrivs ej.  

 

Upplevde att tvångsvården var 

nödvändig för att förbättra 

deras sociala situation. 

 

Deras problematik hade kunnat 

bemötas utan tvång samt att 

deras autonomi hotades. Samt 

de som var kluvna och ansåg att 

de behövde vård men att den 

hade kunnat skötas med mindre 

tvång alternativt kortare 

frivillig vård.  

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på syftet, informerat 

samtycke, stärker. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess 

stärker. Sänks av att frågorna inte är 

beskrivna.  

Pålitlighet: 

Fler än en som analyserade, stärker. 

Saknar förförståelse och inget 

forskningsetiskt godkännande 

beskrivet, sänker. 

Överförbarhet: 

Överförbar till sjukhus med 

psykiatriska avdelningar med 

patienter som vårdas med 

tvångsvård.  
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Larsen, I. B., & 

Terkelsen, T. B. 

 

Coercion in a locked 

psychiatric ward: 

Perspectives 

of patients and staff 

 

Norge, 2014 

Hur patienter och 

personal på en norsk 

låst psykiatrisk 

avdelning upplever 

tvång. 

Ändamålsenligt urval. 

12 patienter, 9 män och 3 

kvinnor mellan 17–53 år. 

22 personal varav 14 män och 8 

kvinnor i 20–60 årsåldern. 

Inklusionskriterier: Patienter 

och personal behövde tillhöra 

den psykiatriska 

vårdavdelningen där data 

samlades in. 

Observationer, spontana 

konversationer samt planerade 

formella intervjuer. 

Informerat samtycke fanns. 

Data samlades in under fyra 

månader år 2010, vid 48 

tillfällen på en psykiatrisk 

vårdavdelning med nio platser i 

en mellanstor norsk stad. 

Forskaren hade 18 intervjuer 

med personalen.  

Intervjufrågor beskrivs ej 

Analysen skedde med 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt av båda 

forskarna.  

Vid analysen granskades 

materialet och sedan 

uppdagades teman.  

Forskningsetisk godkänd. 

Förförståelse beskrivs ej.  

Fyra teman hittades: rättelser 

och husregler, tvång uppfattas 

nödvändigt, betydelsen av 

materiell omgivning och att 

behandlas som en människa. 

Patienter kände sig underlägsna 

och upplevde att de inte hade en 

fri vilja.  

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på sin studie, 

informerat samtycke. Intervjuer 

beskrivs inte, sänks. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess, 

stärker. Frågor är inte beskrivna, 

sänker.  

Pålitlighet: 

Fler än en som analyserade, stärker. 

Ingen förförståelse, sänker.  

Överförbarhet: 

Överförbar till andra psykiatriska 

avdelningar. 

 

Lorem, G. F., Hem, M. 

H., & Molewijk, B. 

 

Good coercion: Patients’ 

moral evaluation of 

coercion in mental health 

care 

 

Norge, 2014 

Syftet med studien 

var att lyssna noga 

till vad patienter 

säger om hur de 

utvärderar 

erfarenheter om 

tvångsåtgärder.   

Ändamålsenligt urval. 

5 patienter, 3 kvinnor och 2 

män mellan 25–50 år. 

6 sjuksköterskor. 

 

Individuella intervjuer med 

patienterna och fokusgrupp för 

sjuksköterskorna.  

Saknar information om 

informerat samtycke. 

Datan samlades in under 7 

månader år 2004. Intervjuerna 

varade i 20–140 minuter varav 

3 st på patientens rum, 1 

hemma hos patienten och 1 på 

andre forskarens kontor. En 

deltagare hade en andra intervju 

2012 för att diskutera tvång. 

Intervjufrågor beskrivs ej.  

Intervjuerna transkriberades 

och analysen skedde av mer än 

en person genom en 

kombination av intuition och 

strukturerad metod. 

Forskningsetiskt godkänd.  

Förförståelse saknas. 

Tvång ansågs vara en viktig 

åtgärd för att skydda dem själva 

mot deras egna impulser och 

hjälpte då deras autonomi och 

integritet. När tvång användes 

som ett hot upplevde 

patienterna förlust av autonomi 

och kontroll. Patienterna blev 

passiva när de upplevde att om 

de gjorde motstånd eller inte 

spelade ändå ingen roll, men 

deras passivitet betydde inte att 

de accepterade situationen.   

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på sitt syfte, citering 

stärker. Inget informerat samtycke 

beskrivs, sänker.  

Verifierbarhet: 

Analysprocessen beskrivs, stärker. 

Frågorna beskrivs inte, sänker.  

Pålitlighet: 

Fler än en analyserade, stärker. 

Förförståelse saknas, sänker. 

Överförbarhet: 

Sänks av att sammanhanget inte 

beskrivs.  
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McGuinness, D., 

Dowling, M., & Trimble, 

T. 

 

Experiences of 

involuntary admission in 

an approved mental 

health centre 

 

Irland, 2013 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av ofrivillig 

sjukhusinläggning 

och belysa 

patienternas 

upplevelse. 

Ändamålsenligt urval. 

6 patienter, 2 kvinnor och 4 

män. 

 

Inklusionskriterier: patienterna 

skulle vara över 18 år, ofrivillig 

vård hade övergått till frivillig 

vård mellan 20101028–

20110430 och hade en planerad 

utskrivning. 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Informerat samtycke fanns. 

Datan samlades in på ett center 

för psykisk hälsa. Före 

utskrivningen kontaktade 

informerade intervjuaren dem 

om studien och bad dem 

återkomma ifall de önskade att 

bli intervjuade. Kontexten 

beskrivs inte. 

Intervjuerna varade mellan 8–

43 min, spelades in och 

transkriberades. 

Intervjuerna analyserades av 

flera personer med en 

fenomenologisk metod 

Forskningsetisk godkänd. 

Förförståelse beskrivs ej. 

Under de första dagarna av 

tvångsvården upplevde 

patienterna att de var svårt att 

förstå vad som pågick, detta på 

grund av bristen av 

information.  

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på sitt syfte, stärks 

av citering samt informerat 

samtycke. 

Verifierbarhet: 

Analysprocessen beskrivs, stärker. 

Pålitlighet: 

Flera personer deltog i analysen, 

stärker. Saknar förförståelse, 

sänker. 

Överförbarhet: 

Sänks av att sammanhanget inte 

beskrivs.  

 

 

Murphy, R., 

McGuinness, D., 

BainBridge, E., Brosnan, 

L., Felzmann, H., Keys, 

M., Murphy, K., 

Hallahan, B., McDonald, 

C., & Higgins, A. 

 

Service Users’ 

Experiences of 

Involuntary Hospital 

Admission Under the 

Mental Health Act 2001 

in the 

Republic of Ireland 

 

Irland, 2017 

Målet med studien 

var att utforska 

erfarenheter från 

personer som varit 

inlagda på sjukhus 

under Mental Health 

Act 2001 i Irland. 

Ändamålsenligt urval. 

50 deltagare, 29 män och 21 

kvinnor mellan 18–65+ år. 

 

Inklusionskriterier: Erfarenhet 

av psykiatrisk tvångsvård. 

 

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Informerat samtycke beskrivs 

inte. 

 

Deltagarna valdes ut bland 156 

individer som hade deltagit i en 

annan studie. 

Datan samlades in under 2011 

och 2014, tre månader efter 

tvångsintagningen. 

Sammanhanget beskrivs inte. 

Intervjuerna spelades in och var 

styrda efter ett intervjuschema. 

Intervjulängd eller frågor 

beskrivs inte.  

Tematisk analys med hjälp av 

datorprogrammet Nvivo. 

Antalet personer som 

analyserade framgår ej. 

Forskningsetiskt godkännande 

saknas. 

Förförståelse beskrivs ej.  

4 teman hittades: att känna sig 

instängd och tvingad, brist på 

känslomässigt stöd och 

information, intagningsutlöst 

trauma samt personcentrerade 

möten. Patienterna rapporterade 

att de kände sig tvingade, att de 

inte hade makt och att de inte 

fick stöd under olika delar av 

sjukhusvistelsen. De lyfte fram 

effekten det hade på deras 

långsiktiga psykiska 

välbefinnande. Patienter 

beskrev också att de mötte 

individer som initierade ett 

samarbetande, informativ och 

medkännande närmande 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på syftet, stärks av 

citering. Ingen information om 

informerat samtycke, sänker. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess 

stärker. Vet inte hur långa 

intervjuerna var eller vilka frågor 

som ställdes, sänker. 

Pålitlighet: 

Ingen information hur många som 

deltog i analysen, förförståelse 

saknas samt inget forskningsetiskt 

godkännande beskriven, sänker.  

Överförbarhet: 

Sammanhanget beskrivs inte, 

sänker. 
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Norvoll, R., & Pedersen, 

R. 

 

Exploring the views of 

people with mental 

health problems' on the 

concept of coercion: 

Towards a broader socio-

ethical perspective 

 

Norge, 2016 

Syftet var att få en 

fördjupad förståelse 

för tvång inom 

psykiatrin ur ett 

perspektiv från 

personer med 

erfarenheter av 

tvång. 

Ändamålsenligt urval och 

bekvämlighetsurval.  

24 deltagare, 10 kvinnor och 14 

män mellan 22–60 år. 

 

Inklusionskriterier: Erfarenhet 

av psykiatrisk tvångsvård och 

ha ett intresse för att delta i 

långa gruppintervjuer. 

 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer med 

kompletterande individuella 

intervjuer. 

Informerat samtycke fanns. 

Deltagarna rekryterades genom 

NCKE och från ett sjukhus som 

deltar i forskning. 

Fokusgruppsintervjuerna hölls 

mellan 2012–2013. De 

individuella intervjuerna 

genomfördes i maj och augusti 

2013. 

Fokusgruppintervjuerna hölls 

av en intervjuguide och varade i 

3 h och de individuella 

intervjuerna i 25–60 min, 

Sammanhang beskrivs inte. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Tematisk 

analys av flera personer.  

Forskningsetiskt godkänd. 

Tvång som ett brett fenomen, 

tvång som frihetsberövande, 

maktförhållanden - maktlöshet 

och motmakt och tvång som 

sociala och existentiella 

livshändelser.  

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på syftet, stärks av 

citering och informerat samtycke. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av intervjuer och 

analysprocess stärker. 

Pålitlighet: 

Fler än en person som deltog i 

analysen, stärker. 

Överförbarhet: 

Sammanhanget beskrivs inte, 

sänker. 

 

 

Nyttingnes, O., Ruud, 

Torleif., & Rugkåsa, J. 

 

‘It's unbelievably 

humiliating’—Patients' 

expressions of negative 

effects 

of coercion in mental 

health care 

 

Norge, 2016 

Syftet var att 

undersöka patienters 

negativa 

erfarenheter av 

tvång inom 

psykiatrisk vård 

Ändamålsenligt urval. 

100 personer deltog, 35 

patienter, 20 vårdgivare, 10 

anhöriga, 15 stycken var 

forskare, advokater, journalister 

eller studenter, 20 deltagare 

saknades det information om. 

Åldrarna varierade mellan tidigt 

20-tal till 70-tal. 

 

Seminarier med efterföljande 

reflekterande dialog. 

Information samtycke beskrivs 

inte.  

Deltagarna fick digitala 

inbjudningar. 

17 seminarierna hölls i Oslo 

under 2006–2009. Längden på 

seminarierna beskrivs ej. 

En professor i psykologi höll i 

seminarierna och 

sammanfattade deltagarnas 

reflektioner. Dialogerna 

antecknades och skickades till 

deltagarna efter seminarierna. 

Tematisk analys gjord av flera. 

Inget forskningsetiskt 

godkännande krävdes. 

Förförståelse beskrivs ej.  

Uttryck om misshandel och krig 

inom psykiatrin, oönskat 

vårdsystem, press och tvång att 

ta medicin, personalen 

ignorerar klagomål. 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på syftet, stärks av 

citering. Ingen information om 

informerat samtycke, sänker. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess 

stärker. Vet inte hur långa 

seminarierna var, sänker. 

Pålitlighet: 

Flera personer deltog i analysen, 

stärker. Förförståelse saknas, 

sänker. 

Överförbarhet: 

Sammanhanget beskrivs inte, 

sänker. 
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Verbeke, E., Vanheule, 

S., Cauwe, J., Truijens, 

F.,  

& Froyen, B. 

 

Coercion and power in 

psychiatry: A qualitative 

study with ex-patients  

 

Belgien, 2019 

Målet med studien 

var att föreslå en 

interaktionell 

modell av de 

relationella 

aspekterna av tvång 

som ökar den 

teoretiska 

förståelsen, baserad 

på patientens 

antaganden.   

Snöbollsurval. 

12 deltagare, 8 kvinnor och 4 

män mellan 29–58 år. 

 

Inklusionskriterier: Patienterna 

behövde tala holländska, vara 

vuxna, varit inlagda på en 

psykiatrisk klinik i Belgien 

samt inte bo på ett boende när 

intervjun skedde. Den senaste 

inläggning behövde ha skett 

nyligen, 2007 eller senare. 

 

Djupgående intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Informerat samtycke fanns. 

 

Fem deltagare rekryterades via 

en organisation för personer 

med psykisk ohälsa, sju 

deltagare rekryterades via 

snöbollsurval. 

Intervjuerna skedde mellan 

mars 2016 och januari 2017. De 

varade mellan 30 minuter och 

1,5 timme. Två olika 

intervjuare. Intervjufrågor 

beskrivs inte. 

Datan analyserades med IPA 

för att få en detaljerad 

förståelse för individernas 

upplevelser. Analys gjord av 

mer än en person. 

Forskningsetiskt godkänd. 

Förförståelse beskrivs ej. 

Patienterna ansåg att de endast 

bemöttes som “en sjuk patient” 

vilket ledde till en segregation 

mellan patienterna och 

personalen. Patienterna 

upplevde att deras åsikter och 

tyckanden försummades. De 

upplevde också att de behövde 

anpassa sig efter 

behandlingarna.   

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på sin studie, 

informerat samtycke. Citering 

finns, stärker. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess, 

stärker. Frågor är inte beskrivna, 

sänker.  

Pålitlighet: 

Fler än en som analyserade, stärker. 

Ingen förförståelse, sänker.  

Överförbarhet: 

Överförbar till andra psykiatriska 

avdelningar. 

 

Wyder, M., Bland., R., 

Blythe, A., Matarasso, 

B., & Crompton, D.  

 

Therapeutic relationships 

and involuntary 

treatment orders: Service 

users’ interactions with 

health-care professionals 

on the ward 

 

Australien, 2015 

Syftet var att fånga 

upplevelser från 

människor som har 

varit intagna på en 

psykiatrisk 

akutvårds- 

avdelning under en 

godkänd ITO. 

Snöbollsurval. 

32 patienter tillfrågades, 25 

patienter deltog, 14 kvinnor och 

11 män mellan 24–65 år. 

 

Inklusionskriterier: Patienterna 

ska varit inlagda på en 

psykiatrisk avdelning under 

tvångsvård och närma sig sin 

utskrivning. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

med en intervjuöversikt 

 

Informerat samtycke fanns. 

Personal på avdelningen 

frågade patienter om de ville 

prata med intervjuaren och 

delta i studien.  

Intervjuerna varade mellan 20 

minuter-2 timmar och 

genomfördes av Wyder. Öppna 

och avslutande frågor, exempel 

på frågor finns. 13 intervjuer 

spelades in.  

Analys i tre steg: 

Omstrukturering, transkribering 

samt sammanfattning med 

teman. 

Forskningsetisk godkänd. 

Förförståelse beskrivs ej.  

10 patienter som varit ofrivilligt 

intagna ansåg att de skyddades 

från skada och hade stor nytta 

av erfarenheten. 12 stycken 

ansåg inläggningen som intrång 

på deras frihet och fysiska 

integritet. 2 tyckte att 

behandlingen var för 

påträngande och en kände sig 

inte besvärad av den ofrivilliga 

inläggningen. 

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: 

Studien svarar på syftet, informerat 

samtycke finns. Citering och långa 

intervjuer stärker. 

Verifierbarhet: 

Beskrivning av analysprocess samt 

exempel på intervjufrågor stärker. 

Pålitlighet: 

Stärks av att fler än en deltog i 

analysprocessen. Saknar 

förförståelse, sänker.  

Överförbarhet: 

Kan överföras till andra 

psykiatriska akutavdelningar. 

 

 


