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Sammanfattning 
Bakgrund och problemformulering: Psykisk ohälsa kräver ibland psykiatrisk 
tvångsvård. Det är svårt att föreställa sig vad patienter erfar vid psykiatrisk tvångsvård. 
Tvångsvård kränker patientens autonomi. Sjuksköterskan har ansvar att respektera och 
arbete för människors autonomi. Detta gör arbetet med patienter där vars autonomi är 
kränkt, problematiskt. Den här studien handlar om patienters upplevelser av psykiatrisk 
tvångsvård.  
Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. 
Metod: Systematisk litteraturstudie. Tio artiklar med kvalitativ ansats utför 
resultatdelen. 
Resultat: Litteraturstudiens resultat beskriver huvudteman som är ”Upplevelser av 
psykiatrisk tvångsvård”, ”Relationer” och ”Information”. Huvudteman valdes på grund 
av återkommande ämnen i artiklarna. Temat ”Upplevelser av psykiatrisk tvångsvård” 
hade tre subteman som representerade olika grupper i artiklarna, en med positiva 
upplevelser till vårdformen, en var ambivalenta upplevelser och en grupp med negativa 
upplevelser. Temat ”Relationer” delas upp i två subteman då deltagare i artiklarna 
framförallt beskrev två områden kring relationer. Områden var relationer med anhöriga 
och relationer med personal. Upplevelserna kring hur och vad som påverkade 
relationerna varierade mellan olika deltagare. Temat ”Information” resulterade i två 
subteman, det första handlade om att förstå information samt dess betydelse och det 
andra berörde den upplevda bristen på information. Deltagare hade önskemål på hur de 
skulle få ta emot information och det var viktigt för deltagare att förstå den givna 
informationen samt att den kändes adekvat.         
Diskussion: Diskussionen berör metod på det vis att tillvägagångssättet för 
litteraturstudien redovisas och det beskrivs hur metoden under processen behövde 
justeras. Litteraturstudiens resultat ställs emot forskning på samma område fast ur andra 
perspektiv. Författarna till studien tar i resultatdiskussionen upp möjliga 
sammankopplingar kring beslutstagande, brist på information och relation med 
personal. 
 
 
Nyckelord: patienters upplevelser, psykiatrisk tvångsvård, patienter, tvång, relation, 
paternalism.     
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INLEDNING 

Intresset väcktes på grund av en nyfikenhet kring patienternas upplevelse av att 
tvångsvårdas inom psykiatri. Båda författarna till den här studien har haft praktik inom 
sluten psykiatrisk vård och vårdat patienter som varit där på grund av beslut om 
tvångsvård. Författarna var intresserade av att få veta vad patienter upplever för 
vårdformen och om den upplevs vara något bra eller dåligt. Ett intresse fanns även för 
patienters upplevelser av bemötande under vårdformen. Det fanns en förhoppning om 
att få redskap att använda som sjuksköterska vid arbete med patienter som inte vårdas 
frivilligt. Författarna undrade om det kunde förekomma någon gemensam nämnare i 
bemötandet som patienterna önskade se hos sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal.  
 
Litteraturstudien handlar om en sammanställning av studier gjorda av forskare som 
undersökt patienters upplevelser av tvång under ofrivillig psykiatrisk vård.  
 
BAKGRUND 

Psykiatrins historia 

1600-talet beskrivs ha varit en stor tid för inspärrning. Bevarande av samhällsordningen 
var målet. De som spärrades in beskrevs vara sinnessjuka, invalider, landstrykare och 
kriminella. Förnedring, svält och bojor var det metoder som användes. Under 1700-talet 
tillkom psykiatrin som del till den medicinska vetenskapen. Psykiska sjukdomar 
förklarades ofta vara orsakade av hjärnsjukdomar. Under 1800-talet kom en order från 
en man vid namn Philippe Pinell som beordrade att endast i nödfall skulle 
tvångsåtgärder tillämpas. En lag tillkom vid denna tid som sa att sinnessjuka hade rätt 
till behandling och vård. Behandlingsmetoder som var vanligast i Europa under 1900-
talets första hälft var somatiska, så som lobotomi och elchocker. Mellan 1950-1970 kom 
förändringar i behandling där terapier inspirerade av humanvetenskapen även började 
tillämpas. Under 1900-talets senare hälft börjades stora institutioner att läggas ner och 
terapiformer anpassades till patientgrupper (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke 2010, 
ss. 58-69).  
 

Tvångsmetoder i dagens psykiatri  
Om det föreligger en fara för patienten eller för andra kan patienten bli fastspänd med 
bälte under en kort tid. Patienten kan även avskiljas ifrån andra patienter om behov 
föreligger, så som vid aggressivt beteende.  Gällande behandlingar ska det här ske i 
största möjliga mån i samråd med patienten. Behandling som krävs för att nå målet med 
inskrivningen kan dock genomföras utan samtycke. Patienten kan bli fråntagen 
möjligheten att använda elektroniska kommunikationstjänster (SFS 1991:1128).  
 

Psykisk ohälsa 
En individs definition av psykisk sjukdom är beroende av dess egna upplevelse. Det kan 
vara svårt att dra en tydlig gräns mellan det friska och sjuka i den mänskliga tillvaron 
(Herlofson & Ekselius 2010, s. 27). Alla människor känner lidande men först när vi 
överstiger gränsen för vad vi bör klara av, och med detta behöver vård kan det 
definieras som psykisk ohälsa (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke 2010, s. 22). 
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Definitionen av psykisk ohälsa ser inte lika ut i alla samhällen, och har varierat över tid 
(Åsberg & Agerberg 2010, s. 27).  
 

Förekomst av psykisk ohälsa och lagar på området 
The Organisation för Economic Co-operation and Development (OECD) är en 
organisation som arbetar för att förbättra välmående och det ekonomiska i världen, där 
Sverige är medlemmar (OECD 2016). I yrkesverksam ålder är prevalensen av psykisk 
ohälsa i OECD-länderna 20 procent (OECD 2012 se Försäkringskassan 2013, s. 6).  
Enligt socialstyrelsen (u.å.) tvångsvårdas 3000 personer i Sverige varje dag under lagen 
om psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vid 
inläggning enligt LRV (SFS 1991:1129) står det i paragraf 1 att ” Lagen gäller den som 
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård, 2. är anhållen, häktad eller 
intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning, 3. är intagen i eller skall förpassas 
till kriminalvårdsanstalt eller 4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt 
ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § 
brottsbalken”. I lagen om LPT (SFS 1991:1128) står det i paragraf 3 att patienten ”1. 
har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än 
genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk 
dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller 2. behöver iaktta särskilda villkor 
för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård)”. LPT har 
även som mål att göra patienten villig att medverka till den vård och det stöd som är 
nödvändigt. Tvångsvården ska ta hänsyn till patienten och vara så skonsam det går, 
finns andra möjligheter än tvångsvård ska dessa användas. Varje patient har rätt till 
information som är individanpassad innan tvångsåtgärd får genomföras. Öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) går under samma lag som LPT. Vid ÖPT får patienten 
befinna sig utanför sjukvårdsinrättningen under särskilda villkor. Villkoren kan bland 
annat vara en skyldighet att finna sig i aktuell behandling och ej använda 
berusningsmedel. Chefsöverläkaren ska när det inte längre finns anledning till 
tvångsvård bestämma att den upphör. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska 
grundas på respekt för patientens integritet och självbestämmande. Den ska bland annat 
se till att kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient främjas. Även 
säkerhet och kontinuitet i vården ska tillgodoses och vården ska vara lätt att nå.  
 

Vårdvetenskap 
Kärnan i värdegrunden för vårdvetenskap är caritasmotivet. Caritas beskrivs bland annat 
handla om att ha ett ansvar för medmänniskor. Motiveringen för att vårda handlar om 
kärlek för medmänniskor, barmhärtighet och medlidande (Wiklund 2003, s. 31). 
Vårdrelation beskrivs ha en caritativ anda och vid ingång till relationen bär både vårdare 
och patienter med sig erfarenheter och en förståelse för patientens livsberättelse skapas. 
I den vårdande relationen med en caritativ anda ska vårdaren se till och bejaka 
patientens värdighet. Vårdaren har ett ansvar att se till att relationen inte utgör ett hot 
utan är en källa till kraft för patienten (Wiklund 2003, ss. 155-159). Livsvärld handlar 
om våra erfarenheter och finns i både tankar och handling. Livsvärlden avgör hur vi 
tolkar och förklarar det vardagliga livet samt beskriver hälsa och lidande (Dahlberg, 
2014. ss. 56-57).  
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Autonomi och paternalism 

Autonomi är ett begrepp som berörs i den här litteraturstudien. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2013) har sjuksköterskor ett ansvar att respektera och stå upp för 
den autonomi som människor har rätt till. Birkler (2007, s. 145) beskriver att 
självbestämmande och självstyre är andra ord för autonomi. En patient som tar egna 
beslut är en autonom patient, med en grundläggande frihet. Motsatsen till det här kallas 
heteronomi och innebär att patienten underordnas. Den som bestämmer över patienten 
handlar då paternalistiskt och patienten förlorar sin autonomi. Birkler (2007, ss. 149-
151) skriver att det bästa handlingsalternativet ibland går emot vad patienten vill. 
Handlingar som är paternalistiska bör alltid ha sin grund i att vilja gott. Det finns olika 
former utav paternalism, bland annat den form som kallas för oönskad paternalism. Den 
oönskade paternalismen är då handlingarna som går emot det som patienten vill. 
Sjuksköterska tar vid denna form över friheten som patienten har och blir då istället den 
som ansvarar över patientens liv.  
 

Patient 
Patient är ett begrepp som handlar om någon som är lidande eller uthärdar lidande. 
Begreppet går att använda när någon är kontakt med vilken som helst form av vård 
(Dahlberg & Segersten 2010, s.105). Begreppet patient kommer ifrån latinska begreppet 
passio eller pati som betyder en lidande människa. När en människa blir en patient 
fråntas hon en del av sin mänsklighet. Patienten blir ett passivt objekt istället för ett 
aktivt subjekt. Genom att respektera människan så respekteras sättet en person formar 
sitt liv. Patientens rätt att vara människa och patientens rätt att ha värdighet måste 
vårdaren värna om (Wiklund 2003, s. 64). Vårdaren besitter alltid en maktposition på 
grund av sin kunskap i samband med yrket och det gör vårdrelationen asymmetrisk. 
Vårdaren ska använda sin makt till fördel för patientens bästa för att vården ska bli 
etiskt rätt (Wiklund 2003, s. 156).  
 
Patient förväntningar inom psykiatrin 

Patientens perspektiv på vårdkvalité inom psykiatrin beror på vårdmiljö, tillfrisknande, 
delaktighet, trygghet och värdighet. Känsla av hög säkerhet, lugn miljö samt möjlighet 
till personligt utrymme är det som behöver utgöra patientens vårdmiljö för att 
vårdkvalitén ska upplevas hög. För att uppnå tillfrisknande behövs bland annat 
sysselsättning, vägledning med stöd och samtalsterapi. Känslan av delaktighet kan 
exempelvis uppnås via ett bra samarbete med personal och trygghet fås genom 
förtroende och tillgänglighet ifrån personal. Ytterligare behöver patienten en god 
relation till personal och andra patienter (Schröder 2010, s. 432). 
 
Identitet 

Birkler (2007, s. 85) beskriver att detsamma eller en och samma är översättningen av 
det latinska orden idem. Identitet kommer ifrån detta latinska ord. Det finns olika 
former av identitet, bland annat beskrivs det handla om en tillhörighet till exempelvis 
klass eller grupp samt om egenskaper. Identiteten är till viss del oföränderlig men 
samtidigt något som är förändligt. Namn exempelvis kvarstår samtidigt som tillhörighet 
kan förändras. 
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Förförståelse 

Förförståelse är något ofrånkomligt och kan påverka vårdare till att dra slutsatser som 
inte stämmer. Förförståelsen handlar om att tro sig redan veta, som att en ledsen patient 
är en deprimerad patient (Dahlberg & Segersten 2010, s. 154). När något ska förstås 
påverkas detta av ens förförståelse och kan vara både omedvetet som medvetet. I en 
människas förståelsehorisont finns föreställningar i form av fördomar. Det här behöver 
inte vara något negativt utan enbart något som finns med hos människan (Birkler 2007, 
s. 42). 
 

Tidigare forskning 
Seed, Fox och Berry (2016) har givit ut en sammanställning av kvalitativa artiklar som 
handlar om patienters upplevelse av ofrivillig kvarhållning inom psykiatrin. Sju teman 
framkom i resultatet. Temana var kontinuitet i personcentrerad praxis, maktlöshet, inre 
psykisk hantering, förlust av normalitet och upplevd självständighet, fristad, 
skräckslagen och skiftande känslor. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Psykisk ohälsa är vanligt i samhället och i vissa fall kräver det psykiatrisk tvångsvård. 
Alla människor har olika erfarenheter och därav är livsvärlden olika och det gör det 
svårt att föreställa sig vad patienter erfar vid psykiatrisk tvångsvård. På den här grunden 
finns en önskan av att sammanställa patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård.  
 
Tvångsvård kränker patientens autonomi, då det är ett beslut som står emot patientens 
vilja. Sjuksköterskan har ett ansvar att respektera och stå upp för människors autonomi 
vilket gör arbetet med patienter vars autonomi är kränkt problematiskt. Det här styrker 
intresset i att belysa patienternas upplevelser av psykiatrisk tvångsvård.    
 
Delgivning av både det positiva och det negativa i patienternas upplevelser utav den 
psykiatriska tvångsvården kan ge sjuksköterskor en möjlighet till att kunna 
vidareutveckla vården och förbättra hanteringen av denna vårdform.  
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. 
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METOD 

Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie är en sammanställning av rapporter och vetenskapligt 
publicerade artiklar som är primärkällor. För att källan ska vara en primärkälla behöver 
artikeln eller rapporten handla om det som författaren har undersökt och inte vara en 
återgivning av någon annans undersökning (Axelsson 2012, ss. 203-204).  
 

Datainsamling 
Urvalskriterier för informationskällor 
Processen startade med en första sökning i olika sökbaser och söktjänster. Sökbaserna 
var Cinahl och PsycInfo. Sökbasen Cinahl valdes på grunden av dess huvudämne, vård 
och medicin. PsycInfo valdes på grunden av sin inriktning mot psykiatri. Ytterligare 
sökning gjordes senare i söktjänsten Summon för att eftersöka mera material. Summon 
valdes för att den ansågs vara en stor söktjänst. 
 
Inklusionskriterier för artiklar till resultatdel var att artiklarna skulle belysa patienters 
upplevelse av psykiatrisk tvångsvård och vara på svenska eller engelska. 
Exklusionskriterier för artiklar till resultatdelen var de som enbart handlade om 
patienter som upplevde tvång men inte var tvångsintagna. De artiklar som ej belyste 
patienters upplevelser utan handlade om teorier kring upplevelser exkluderades även. 
Inklusionskriterier respektive exklusionskriterier har inte varit så många då fokus endast 
legat på att undersöka själva upplevelsen hos patienter. 
 
Val av sökord 
Förekommande sökord i början av processen har varit: Experience, hospital, mental 
disorders, patient, experience, feelings, acute, involuntary, mental illness, psychiatric 
care och emotions. De sökord som har givit flest och mest relevanta artiklar på valt 
ämne har varit compulsory, involuntary, experience och mental disorders. Då första 
sökningen inte givit tillräckligt bra material har ett antal nya sökningar gjorts. 
Artikelsökning gjordes även till diskussionsdelen. För sökhistorik till respektive artikel, 
se bilaga 4.  
 
Val av artiklar 
Begränsningar kring år är gjorda mellan 070101-170401 i PsycInfo. I cinahl var 
begränsningen januari 2007 till april 2017 och i summon var begränsningen de senaste 
tio åren. Vid sökning har författarna valt att endast söka efter artiklar som är Peer 
Reviewed.  
 
Vid de första sökningarna hittades en lämplig artikel med en sammanställning över 
tidigare forskning på valt område som användes till bakgrunden. Resterande artiklar 
som var inom ramen för valt ämne överblickades. De artiklar som svarade på 
litteraturstudiens syfte valdes ut. Målsättningen var minst en artikel till bakgrund, tio 
stycken artiklar till resultat och minst två till diskussion. Artiklarna sammanställdes för 
en tydlig överblick, se bilaga 1,2 respektive 3. Alla artiklar till uppsatsen har en 
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kvalitativ ansats. De flesta studierna som använts till litteraturstudien har blivit etiskt 
granskade. 
 
Artiklarna som utgör resultatdelen handlar främst om intervjuer gjorda med patienter 
efter deras utskrivning från psykiatrisk tvångsvård. Därav benämns patienterna inte 
längre som patienter i resultatredovisning. Istället benämns de som deltagare i studier 
med beskrivning utav deras upplevelser utav att vara patient i den psykiatriska 
tvångsvården.       
 

Dataanalys  
Axelsson (2012, ss. 212-214) beskriver ett tillvägagångssätt för att analysera data. I 
litteraturstudien har det här tillvägagångssättet används. Alla valda artiklar har granskats 
av båda författarna till litteraturstudien. Återkommande ämnen har eftersökts i 
artiklarnas resultatdelar. Det förekom återkommande ämnen och dessa valdes till teman. 
Artiklarna lästes på nytt och innehållet färgmarkerades med olika färger bestämt för de 
olika temana. Det här för att få en lättare överblick över allt material. Innehållet i varje 
respektive tema sammanställdes sedan av författarna innan skrivning av resultatet 
påbörjades. Artiklarnas syfte, metod/urval och resultat har sammanfattats i en bilaga. 
 
RESULTAT 

Sammanfattning av artiklarna visade huvudsakligen på tre olika områden, vilka kan 
delas upp i sammanlagt sju olika subteman. 
 
Teman Subteman 
Upplevelse av tvångsvården Positiv upplevelse 

Ambivalent upplevelse 
Negativ upplevelse 

Relationer Relationer med anhöriga 
Relationer med personal 

Information Förstå information och dess betydelse 
Brist på information 

 

Upplevelser av tvångsvården 
Positiv upplevelse 

I en studie av Tan, Stewart, Fitzpatrick & Hope (2010) så ansåg några deltagare att 
tvångsvården varit rätt när det var nödvändigt att skydda sig själva och andra. 
Tvångsvård i de här fallen sågs då som hjälpsamt och stöttande. Deltagare beskrev 
svårigheter med att själva ta beslut om sitt vårdbehov, på grund av sin sjukdom, och 
detta rättfärdigade tvångsvården. Deltagare ansåg även att det var fel att inte 
tvångsvårdas om patienten riskerade att dö utan vård. De här deltagarna blev i efterhand 
tacksamma för tvångsvården. Katsakou et al. (2012) skrev om att de deltagare som 
upplevde tvångsvården som nödvändig ansåg att de i deras tillstånd själva inte kunde 
avgöra om de behövde hjälp. De ansåg även att annan vård inte hade varit tillräcklig och 
att de upplevt sig varit en fara för andra eller sig själva. Deltagare i studien ansåg även 
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att vården kunde innebära att de fick återhämta sig med en paus från sitt liv. I en studie 
av Ridley & Hunter (2013) upplevdes tvång vara rätt enligt några deltagare för de kände 
att det var nödvändigt. De beskrev även en lättnad över att inte behöva ta ansvar och 
fatta dagliga beslut. I en studie av Hughes, Hayward & Finlay (2009) visade det på att 
deltagare som kände positiva eller likgiltiga upplevelser i samband med tvångsvård var 
de som behöll sin självbild under vårdtiden.  
 
Andreasson & Skärsäter (2012) beskrev i sin studie deltagares upplevelser av vikten 
utav dagliga rutiner vid vård. Aktivitet upplevdes vara betydelsefullt för tillfrisknandet. 
Studien visade också på att deltagarna ville få möjlighet att ta de beslut som de var 
kapabla till för att behålla den autonomin som var möjlig under tvångsvården. 
Deltagande i sin vård var viktigt för några deltagare, men de behövde bli inbjudna till 
detta samt motiverade. I studien av Valenti, Giacco, Katasakou & Priebe (2014) skrev 
de om studiens deltagares upplevelser av delaktighet. Deltagare tog upp sin upplevelse 
av att deras frihet respekterades på sjukhuset och att de fick vara delaktiga i vissa beslut. 
 
Ambivalent upplevelse 

Flera studier visade även på ambivalenta upplevelser kring tvångsvård. I studien av 
Katsakou et al. (2012) kunde några deltagarna se sitt behov av vård samt att sjukhuset 
var en säker plats för återhämtning. Samtidigt ansåg de att de kunde tillfrisknat med 
mindre tvång. I studien av Ridley & Hunter (2013) upplevde några deltagare 
ambivalens. Några deltagare kände sig skeptiska till att tillbringa tiden ihop med andra 
svårt psykiskt sjuka, samtidigt som sjukhuset kändes som den tryggaste platsen att vara 
på i deras tillstånd.  
 
I studien av Wyder, Bland, Herriot & Crompton (2015) upplevdes tvångsvård vara ett 
skydd mot skada. Samtidigt kunde upplevelsen av tvångsvård ge en känsla av att det 
varit ohjälpsamt för tillfrisknandet. För att kunna hantera sin sjukdom ville deltagare att 
tvångsvården skulle förse dem med riktlinjer kring hantering av sin sjukdom. Det här 
kunde göra att de kände sig trygga, säkra och vårdade i tvångsvården. Tydliga gränser 
för vad patienterna fick göra i tvångsvården vid samverkan med andra patienter kunde 
skapa en upplevelse av ökad frihet. Några deltagare ansåg att det fanns fördelar med att 
vara på sjukhuset men var osäkra på om begränsningarna utav tvångsvården var rätt. För 
somliga kunde det vara lättare att hantera själva tvångsvården snarare än 
sjukhusupplevelsen. 
 
Negativ upplevelse 

I studien av Katsakou et al. (2012) upplevde några av deltagarna att de inte blivit 
erbjudna att vårdas frivilligt eller få annan form av behandling, de hade endast blivit 
intagna. Några deltagare beskrev att de upplevt tvångsmetoder under vårdtiden. 
Tvångsvården upplevdes vara onödigt intensiv och tvingande av vissa deltagare. De 
ansåg att tvångsvården och dess tvingande handlingar försämrade deras mentala hälsa. 
Deltagarna kände dock att de varit i behov av vård men att tvångsvården inte varit det 
rätta. De önskade att få ta hand om sina problem själva och få tid till att lugna sig. De 
önskade även att inte bli avbrutna i sina liv vilket de upplevde att inläggningen 
orsakade. Inläggningen ansågs vara orättvis och att de som patienter hade blivit offer för 
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psykiatrin. Psykiatrin upplevdes vara som ett konstant hot mot möjligheten att leva ett 
självständigt liv. Deltagare var även rädda för att det psykiatriska systemet alltid skulle 
komma att prägla deras liv.  
 
Deltagare i en studie av Gault (2009) ansåg att genom att bli en patient kommer 
konsekvenser som att känna sig tvingad och förlora sin autonomi. Deltagare upplevde 
att andra kunde bestämma i deras liv. En deltagare upplevde att hans åsikter inte 
räknades, bland annat när vårdarna förlängde hans vårtid med sex månader utan att 
fråga. Några deltagare upplevde att de vid tvångsintagning förlorade sin identitet. I Tan 
et al. (2010) upplevde deltagare att deras önskningar inte blev lyssnade till och att de 
förlorade sin individualitet, på grund av en upplevd onödigt strikt styrning i samband 
med vården. 
 
I Hughes, Hayward & Finlay (2009) upplevde deltagare en förlorad identitet och 
negativa förändringar i sin självbild. De ansåg att det här var orsakat av upplevelsen av 
tvångsvård. Över hälften av deltagarna i studien beskrev sig få minskad självförmåga i 
samband med tvångsvården.  Den minskande självförmågan var tydligt ihopkopplat 
med fysiska begränsningar så som att inte ha något att göra, och att inte få lämna 
avdelningen. I studien av Valenti et al. (2014) upplevde deltagare att friheten var 
begränsad på sjukhuset och en anledning till det här ansågs vara bristen på aktiviteter. I 
Ridley & Hunters studie (2013) upplevde några deltagare bristen på aktivitet som något 
negativt.  
 

Relationer 
Relationer med anhöriga 
Studien av Hughes, Hayward & Finlay (2009) visade att tvångsvården hade olika 
inverkan på deltagares relation till anhöriga och övrigt socialt liv. Deltagares attityd 
angående tvångsvården kunde påverkas till det bättre av sina anhöriga. Negativ 
påverkan på sociala relationer på grund av tvångsvården upplevdes av några deltagare 
och några upplevde att det inte gav någon påverkan alls. 
 
Upplevelser i studien av Gault (2009) visade på att det bland deltagarna kunde vara 
ovärderligt att ha en stöttande familj. Möjligheten att bli hörd upplevdes öka hos 
deltagarna om de hade en anhörig vid sin sida. Vid försök att bli utskrivna kunde någon 
annan hjälpa till att representera dem. 
 
En vanlig upplevelse som beskrevs i studien av Tan et al. (2010) är att relationer och 
attityden hos personer i deras omgivning samt vårdarna, var viktigare än det fria valet. 
Vid beslutstagande var deltagarnas relation med vårdare och föräldrar viktig. Det största 
problemet vid beslut handlade mer om att kunna lita på andra än att själv känna att det 
var det rätta valet. Relationen med föräldrar kunde skadas om de var föräldrarna som 
utövade tvång mot dem. När vårdare utförde tvångshandlingar mot dem ansågs det 
istället vara en del av deras jobb.  
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Relation med personal 

Vårdare som behandlade sina patienter som en vanlig människa och som något mer än 
en diagnos blev deltagares så kallade favoritvårdare (Larsen & Terkelsen 2014). 
Andreasson & Skärsäter (2012) skrev i sin studie om deltagares upplevelse av att vilja 
bli sedda som den person de är bakom sina symtom. En kontaktperson uppskattades att 
ha under vårdtiden för att samtala och reflektera med. Deltagare i studien beskrev även 
att genom att personalen visade omtanke, var engagerade, uppmärksamma och pålitliga 
upplevde deltagarna att de fick en god vård. De upplevde att grunden till trygghet 
baserades på personalens erfarenhet och kompetens. Personal som satte gränser och 
regler som var rimliga samt behandlade deltagarna med fasthet och stabilitet gav också 
trygghet. Deltagare kände sig stärkta av personalen när deras behov blev 
uppmärksammade. I studien av Ridley & Hunter (2013) ansågs personalens attityd och 
beteende påverka deltagares upplevelser av kvalitén på slutenvården. När personalen 
tog sig tid att lyssna, vara empatiska och var till fördel för patienter så upplevde 
deltagare det här positivt.  
 
I Andreasson & Skärsäter (2012) studie står det att vardagliga samtal med personal 
hjälpte några deltagare att slappna av och skingra sina tankar och detta fick dem att må 
bättre. Genom att befrias från ansvar över sig själv kände deltagarna att de fick trygghet. 
Tvångsvården i sig kunde även ge en känsla av skydd. Genom personalens närvaro 
kände deltagare att det kunde förhindra ensamhet och ge trygghet. Empati, respekt och 
att bli sedda av personal var ett behov hos deltagare. Humor och vänlighet var 
uppskattat av vissa deltagare och de ville ha ärlighet och genuin omtanke från 
personalen. I Katsakou et al. (2012) studie berättade deltagare att sjukhusvården gav 
dem en möjlighet att prata om deras problem med professionella.  
 
I studien av Hughes, Hayward & Finlay (2009) beskrevs det hur personalens attityd 
hade en negativ påverkan på deltagares självbild. När deltagare upplevde sig respektlöst 
behandlade och när de upplevde sig bli straffade av personalen gav det en negativ effekt 
på deras självbild. Värdighet och självaktning kunde påverkas negativ när deltagarna 
kände att personalen ignorerade dem. När personalen upplevdes arbeta som att de enbart 
utförde ett jobb och följde regler kände deltagarna att den vårdande delen saknades. 
Personalen kunde även uppfattas som straffande, utnyttjande och kränkande. En annan 
deltagare berättade om sin upplevelse av att succesivt få mer frihet av personalen och 
hur det gjorde att relationen blev bättre. 
 
Andreasson & Skärsäter (2012) skrev om att negativa upplevelser under vårdtiden 
förekom och handlade då om att några deltagare inte kände att personalen var på deras 
sida. Känslan av respektlöshet, ovänlighet och att personalen utnyttjade sin ställning 
mot dem på ett kränkande sätt upplevdes ibland. McGuinness, Dowling & Trimble 
(2013) skrev om deltagares upplevelser att paternalistisk hållning från personalen 
upplevdes frustrerande. Även känsla av ensamhet upplevdes i integration med personal. 
Valenti et al. (2014) beskrev hur vårdarnas paternalistiska attityd ofta upplevdes vara 
orsaken till förlorad kontroll hos patienterna. Det kunde orsaka att deltagare inte kände 
sig delaktiga i sin behandling. Deltagare upplevde det vara viktigt att bli respekterade 
utav vårdarna. Katsakou et al. (2012) beskrev hur deltagare kände att de förlorade 
kontroll när de upplevde tvångsmetoder under sin sjukhusvistelse och när de kände att 



 10 

personal hade kontroll över dem. Deltagare upplevde att de tvingades delta i en 
avdelningsrutin vilket de inte tyckte om. 
 

Information 
Förstå information och dess betydelse 
Deltagare upplevde tvångsvård som nödvändig i vissa fall, när de kunde förstå tvånget 
(Larsen & Terkelsen 2014). Andreasson & Skärsäter (2012) visade på att det fanns ett 
behov av förståelse hos deltagare kopplat till information kring tvångsvård och dess 
lagar. För att förstå informationen upplevde deltagare att informationen behövde vara 
anpassad för individen, det här för att behoven var olika hos dem. Information som 
hjälpte deltagarna att förstå verkligheten hade en lugnande inverkan och gav 
trygghetskänsla. För att kunna ta beslut och förstå sin situation upplevde deltagare 
behov av information.  
 

Brist på information 
I studien av Valenti et al. (2014) beskrevs upplevelser av brist på information kring 
tvångsvården och dess behandling. I Katsakou et al. (2012.) skrevs det om deltagares 
känsla över att inte få vara med och delta i sin vård, samt brist på information. Det här 
under sjukhusvistelsen bidrog till känslan av att förlora kontroll. Deltagare upplevde att 
informationen de fått angående vårdprocessen, sina rättigheter och anledningen till 
deras sjukhusvistelse inte varit adekvat. Ridley & Hunter (2013) beskrev hur deltagare 
önskade förbättrad information om hur och när tvångsvård var bäst samt vad tvång 
innebar. Information om när tvångsvården skulle avslutas, att få veta sina rättigheter och 
information om själva processen var viktig för deltagarnas välmående. I studien av 
McGuinness, Dowling & Trimble (2013) beskrevs brist på förklaring och information 
som anledning till att deltagare inte förstod vad som hände. Information var något 
deltagarna ville ha mer av. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden valdes för att det var primärkällor som eftersöktes och en systematisk 
litteraturstudie var den metod som ansågs passa. En systematisk litteraturstudie innebär 
en sammanställning av vetenskapligt publicerade artiklar och rapporter. Den här 
metoden ansågs passa då litteraturstudien är på kandidatnivå och kunskapen kring 
området var begränsat. Primärkällor eftersöktes i försök att komma nära patienternas 
upplevelser utan att behöva göra en intervjustudie. Intervjustudie valdes bort på grund 
av att tiden var begränsad. 
 
Vid skrivning av litteraturstudien finns en ofrånkomlig förförståelse. Det här är något 
som skulle kunna påverka artikelsökningen och tolkning av artiklar. Tankar finns om en 
risk att valda artiklar och resultatet i litteraturstudien kan svara på författarnas 
förförståelse. I försök att undvika det här har författarna försökt att ha en öppen hållning 
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vid artikelsökning och inte tolkat resultat i artiklarna utan enbart beskrivit det som står 
om patienters upplevelser.  
 
Vid starten av litteratursökning förekom en del artiklar som inte riktigt stämde överrens 
med uppsatsens syfte. Olika databaser testades så som Cinahl och PsycInfo samt 
söktjänsten Summon. Cinahl och PsycInfo gav bäst resultat. Sökord som experience, 
coercion, compulsory, hospital, mental disorders, patient, experience, feelings acute, 
involuntary, mental illness, psychiatric care och emotions användes.  
 
Artiklar med upplevelsen av tvång under frivillig vård, flertal kring tvångsmedicinering, 
vissa från personalens synvinkel och andra för ämnet irrelevanta områden hittades. De 
här uteslöts till resultatdelen då de inte riktade sig emot valt ämne. Kvarvarande artiklar 
för resultatdelen var relativt få. De handlade om upplevelse av tvångsvård med 
inriktning både mot öppen- och slutenvård. Det förekom artiklar som både var från 
patientens upplevelse men även från personalen. Artiklar användes som belyste 
patienters upplevelse av tvångsvård och artiklar som innehöll både patienters och 
personalens upplevelse. I de här artiklarna låg fokus enbart på patienternas sida. 
Förvåning fanns över att ämnet inte innehöll mer forskning. På grund av det här har 
möjligheten inte funnits att arbeta med artiklar som handlar specifikt om patienters 
upplevelse av sjuksköterskans bemötande i psykiatrisk tvångsvård. Resultatet anses 
dock vara tillämpningsbart för sjuksköterskor. Det här för att artiklarna till resultatdelen 
inte baseras på upplevelser av bemötande från någon specifik yrkesgrupp utan enbart 
patienternas upplevelser.  
 
Både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats förekom i ämnet. Artiklar med 
kvantitativ ansats har blivit granskade och sedan bortvalda på grund av att deras resultat 
ibland inte svarade på litteraturstudiens syfte. Det fanns artiklar med kvantitativ ansats 
som riktade sig mot litteraturstudiens syfte. Dock upplevde författarna till 
litteraturstudien att avläsning av de här artiklarna låg utanför kompetensområdet. Det 
upplevdes hos författarna finnas risk för att resultatet skulle feltolkas, därav uteslöts de. 
 
Valda artiklar är inte skrivna enbart i Sverige utan även från andra länder i världen. Det 
här kan utgöra en svaghet i resultatet för tillämpning i den svenska vården då bland 
annat lagstiftningar och kulturer kan variera i olika länder. Skillnaderna kan påverka 
patienters upplevelser och därmed resultatet. Styrkor i resultatet har varit återkommande 
och liknande upplevelser hos deltagarna vilket har lett till ett tydligt resultat.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet i litteraturstudien beskriver patienter olika upplevelser av psykiatrisk 
tvångsvård, brist och behovet av information och relation med personal samt anhöriga. I 
resultatdiskussionen problematiseras vad som kan ha påverkat patienternas upplevelser 
av att den psykiatriska tvångsvården var fel. Det diskuteras även kring vad som skulle 
kunna påverka patienterna upplevelser kring bristen av information. Även relation med 
personal och vårdrelation diskuteras samt möjligheten till det här.  
 
Sjöstrand et al. (2015) skrev om vad som behövs för att kunna ta beslut. Det skrevs om 
förmåga att förstå information, insikt i sin sjukdom, förmåga att resonera och stå fast 



 12 

samt förmedla sitt val. I bemärkelsen kring att förstå information krävs en generell 
kognitiv förmåga. Det här för att förstå informationen av både behandling, dess effekt 
och tillståndet. Sjukdomsinsikt krävs för att ta ställning samt förståelse för hur 
sjukdomen påverkar. För att ta beslut behövs även en förmåga till att kontrollera sina 
impulser och då stå fast vid sitt beslut. Resultatdelen i litteraturstudien visar på att det 
finns upplevelser hos psykiatriskt tvångsvårdade patienter och att deras åsikter och 
beslut inte blev respekterade. Det skulle kunna knytas samman med vad som i 
ovannämnda artikel anses krävas för att ta beslut, något som kanske saknades hos 
deltagarna.  
 
Vissa patienter i litteraturstudien ansåg att det varit fel att de blivit tvångsvårdade. 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård i Sverige har som kriterier att personen lider av en 
svår psykisk störning, har ett vårdbehov som ej kan tillgodoses på annat sätt än genom 
psykiatrisk dygnetruntvård och motsäger sig vård (SFS 1991:1128). Med det här som 
grund skulle det kunna vara så att deltagare som upplevde tvångsvården som fel kan 
sakna insikt i sin sjukdom. Lagen bör finnas bakom varje beslut om tvångsintagning.  
 
I resultatet framkom det att patienter inom psykiatrisk tvångsvård upplevde att de inte 
fick tillräckligt med information. Det här skulle kunna vara sammanlänkat med brist på 
tid, stressad personal samt att informationen gavs på fel sätt. I artikeln av Hätönen, 
Kuosmanen, Malkavaara & Välimäki (2008) upplevde psykiatripatienter bristande 
information kring diagnos och framtida behandlingar. Studien beskrev även att patienter 
upplevde att de fick för lite tid med sina vårdare, patienterna inte visste när de kunde få 
tid med personalen samt att personalen upplevdes stressade. Lilja & Hellzén (2010, s. 
385) skrevs det om att personal ofta möts av svåra situationer som i sin tur kan leda till 
stress som påverkar patientrelationen. I studien av Hätönen et al. (2008) beskrevs 
patienterna att de förväntade sig få regelbunden information vid rätt tid och alltid när 
deras situation tog en vändning, exempelvis förändring i sin vård. Det fanns även en 
förväntning från patienternas sida angående att personalen skulle ha tillräckligt mycket 
information kring deras situation. Patienterna ville ha information på olika sätt, 
framförallt genom samtal med personalen och samtidig användning av andra 
informationskällor. I artiklarna som grundat uppsatsens resultatdel tydliggjordes ej vilka 
informationskällor som användes. 
 
En viktig del i patienternas upplevelser av psykiatrisk tvångsvård visade sig i 
litteraturstudien vara relationen med personal. Björkdahl, Palmstierna & Hansebo 
(2010) skrev i sin artikel om hur sjuksköterskor upplever sig använda två olika sätt att 
närma sig patienter inom psykiatrisk vård. Den ena hållningen var ett insiktsfullt, 
försiktigt närmande med mål att visa en önskan om att vårda samt viljan att skapa tillit. 
Det andra närmandet handlade om att sjuksköterskan blivit förvaltare av strukturen och 
säkerheten på avdelningen. Båda dessa förhållningssätt/metoder användes av alla 
sjuksköterskorna i studien. Det beskrevs hur sjuksköterskans första prioritet handlade 
om att säkerställa säkerheten och tryggheten på avdelningen snarare än att se till den 
individuella patientens säkerhet. I litteraturstudiens resultat framkom patienters 
upplevelser kring relation med personal. I ovannämnd artikel beskrevs 
sjuksköterskornas synvinkel på relationen mellan personal och patient. Patienternas 
upplevelse kan vara sammanlänkad med vilket bemötande sjuksköterskorna har 
möjligheten till att ge. När patient och sjuksköterska möts uppstår en relation. Wiklund 
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(2003, ss. 155-161) skriver att för att en vårdprocess ska fungera krävs en fungerande 
vårdrelation. Utan en relation som är vårdande kommer vårdandet enbart bli ett 
utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. I en vårdrelation är det alltid vårdaren som 
besitter en form av makt trots att relationen beskrivs som ömsesidig. Vårdrelationen 
från vårdarens sida innebär bland annat att vara tillgänglig och finnas till förfogande, 
samt att utgå ifrån patienten. Patientens del i den vårdande relationen innebär bland 
annat att patienten måste bjuda in vårdaren till sin värld och ta emot vårdarens 
erbjudande om tillgänglighet och förfogande. Vårdaren beskrivs som en trygg bas som 
ger utrymme för utveckling. Det här skulle kunna gå att koppla till beskrivningen av 
vård enligt LPT, där patienten ska bli hjälpt till att bli villig till vården och på så vis att 
patienten kommer till utveckling. En vårdande relation visas i Wiklund vara viktigt och 
resultatet i litteraturstudien har visat både på negativa och positiva upplevelser av 
relation med personal.  Den vårdande relationen kan bli problematisk vid tvångsvård då 
patienten inte är där av fri vilja. Vårdaren kanske inte längre ses som den trygga bas 
Wiklund beskriver ovan och det kanske kan få konsekvenser för den vårdande 
relationen. I en miljö där det finns misstro kan vara svårt att skapa tillit. Oavsett om 
patienten är tvångsvårdad eller inte så kan personal genom kontroll och tvång påverka 
patienten. Denna fördelningen av maktförhållandet kan uppfattas som att patienten inte 
vill ta del av behandling och vård. En bra vårdmiljö innebär att personalen visade 
patienten medmänsklighet, närhet, stöd och respekt (Johansson 2010, s. 349). Arlebrink 
(2010, ss. 414-415) skriver om att det kan finnas ett behov av att vikariera för någons 
autonomi. Behovet finns bland annat hos de patienter som tas in för tvångsvård. Vid en 
relation mellan människor finns också alltid ett maktförhållande. Hur makten används 
är det viktiga då den aldrig kan undvikas i en relation. Vårdaren ska ta hand om den 
som vårdas på bästa möjliga sätt.  
 
En bristande vårdrelation skulle kanske kunna leda till högre vårdkostnad då 
vårdprocessen inte fungerar. Sveriges kommuner och landsting (2015) har tagit fram en 
rapport som handlar om kostnader för den vuxenpsykiatriska vården. Barn och 
ungdomspsykiatrin samt den rättspsykiatriska vården är exkluderad i rapporten. 
Rapporten visar att den vuxenpsykiatriska vården kostade cirka 7,2 miljarder kronor i 
Sverige under år 2015. Den här kostnaden gällde för ca 150 000 patienter. Enligt OECD 
(2016) lider 20 % utav befolkningen i den yrkesverksamma åldern i OECD länderna av 
psykisk ohälsa. Tankar finns utifrån denna litteraturstudie att för att främja en hållbar 
utveckling behöver vårdprocessen vara fungerande. Utan fungerande vårdprocesser 
skulle kostnaderna för psykiatrisk vård kunna stiga.  
 
Seed, Fox och Berry (2016) sammanställning och den här litteraturstudien visar på 
liknande resultat. Vid närmre granskning av deras studie upptäcktes det att sex av de 
femton artiklarna som användes var samma som i den här litteraturstudien. 
Referenslistan för artiklarna i Seed, Fox och Berry (2016) sammanställning har inte 
använts när materialet eftersöktes till den här litteraturstudien.  Det visar på att det 
troligtvis inte finns mycket forskning på området då flera artiklar återkommer i bägge 
studierna.  
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SLUTSATSER 

Litteraturstudien innehåller en sammanställning av olika upplevelser bland patienter i 
psykiatrisk tvångsvård. Många patienter hade dock likande beskrivningar av sina 
upplevelser. Det visade sig att interaktionen med andra människor ofta var det som 
präglade deras upplevelser mest. I artiklarna som undersöktes var det få deltagare som 
beskrev att den största upplevelsen kretsade kring dem själva och deras 
sjukdomsupplevelse i den psykiatriska tvångsvården. En slutsats är även att patienter 
känner behov av tydlig och anpassad information i samband med vården. Ny 
forskningsstudie vore intressant där det testat att tillämpa de delar som patienterna 
upplever att de saknat inom tvångsvården. 
 
En ökad medvetenhet om patienters upplevelser och tankar kring den psykiatriska 
tvångsvården är användbart för sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Resultatet kan 
ge vårdpersonal en vägledning för hur de ska vårda. Det gäller främst vid arbete med 
denna vårdform men kan även vara tillämplig vid situationer där patienter kan uppleva 
sig bli kränkta eller uppleva tvång i vården. Resultatet visade även på hur viktigt det var 
för patienterna att bli sedda som den människa de är. Enligt Wiklund (2003, s. 148) har 
Hippokrates en gång sagt ”Det är viktigare att veta vilket slags person som har en viss 
sjukdom än att veta vilken sjukdom en person har”.  
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The experience of 
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detention in acute 
psychiatric care. A 
review and 
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International 
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Fortsättningen på 
en tidigare 
samanställning och 
uppdatera 
förståelsen för hur 
patienter erfar 
ofrivillig 
kvarhållning för 
deras mentala 
hälsoproblem. 

Metoden är en 
integrativ granskning 
utav resultat från 
undersökningar av 
patienters upplevelser 
av ofrivillig vård. 
Inklusionskriterier var 
att det skulle vara 
kvalitativa studier och 
att deltagarna skulle 
varit vårdade på en 
akut psykiatrisk 
avdelning. Materialet 
skulle finnas 
publicerat på 
engelska. 
Exklusionskriterier 
var att deltagande inte 
skulle vara från 
rättmedicinska eller 
missbruksavdelningar. 
Böcker, recensioner, 
avhandlingar, 
tidningsartiklar och 
kommentarer.  
Systematisk analys 
för syntetisering av 
data.  

7 teman framkom. 
Kontinuitet i 
personcentrerad 
praxis, maktlöshet 
och inre psykisk 
hantering var de 
som i sin tur gav 
resterande teman. 
Dessa teman var 
förlust av 
normalitet och 
upplevd 
självständighet, 
fristad, skäckslagen 
och skiftande 
känslor.  
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Syfte Metod och Urval Resultat 
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& SKÄRSÄTER, I. 
 
2012 
 
Patients treated for 
psychosis and their 
perceptions of 
care in compulsory 
treatment: basis for 
an action plan 
 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Att beskriva 
patienters 
uppfattningar och 
erfarenheter utav 
vård med 
tvångsbehandling 
av akut start av 
psykos. 

Kvalitativ design med 
fenomenografisk närmande 
av analysen.  
Datainsamling skedde 
genom intervjuer. 12 
stycken deltagare deltog i 
studien.  
Inklusionskriterier för 
deltagarna var att de måste 
ha varit tvångsintagna, ha 
en diagnostiserad 
psykosstörning enligt ICD-
10 samt att de behövde 
prata och förstå svenska. 
Patienter exkluderades om 
de var förvirrade eller hade 
kommunikationssvårigheter.  
 
Land: Sverige   

Två kategorier 
framkom, att få 
behövligt support 
och att få 
respektfull vård. 
Detta visade på att 
patienter uppfattade 
tvångsinterventioner 
positiva om de fick 
god vård, om de 
fick skyddet de 
behövde, om de fick 
hjälp att förstå och 
om miljön var 
läkande. Patienterna 
kände sig 
respekterade om de 
blev behandlade 
som om de var 
mänskliga varelser, 
om de fick behålla 
så mycket av sin 
autonomi som gick 
samt om de blev 
inbjudan att deltaga 
i sin vård trotts att 
de var under 
tvångsvård. 
 

Gault, I. 
 
2009 
 
Service-users and 
carers perspective on 
complience and 
compulsory 
treatment in 
community mental 
health services. 

Att undersöka 
serviceanvändares 
och vårdgivares 
perspektiv på 
följsamhet av 
medicinering och 
deras erfarenhet 
av 
tvångsbehandling.  

Kvalitativ studie. 11 
serviceanvändare och 8 
vårdgivare blev intervjuade 
genom en semistrukturerad 
schemaläggning. Analysen 
var skapad genom 
tillämpning av procedurer 
från forskningsmetoden 
”grundad teori”.  
 
Land: Storbritannien. 

Fem teman 
framkom och de var 
förlust av trovärdig 
identitet, att spela 
spelet, medicinsk 
behandling, 
terapeutisk 
kompetens samt 
inkompetens och 
ökad kontroll. 
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Health and Social 
Care in the 
Community 
 
Hughes, R., 
Hayward, M & 
Finlay, W. M. L.  
 
2009 
 
Patients´ perceptions 
of the impact of 
involuntary inpatient 
care on self, 
relationships and 
recovery. 
 
Journal of Mental 
Health 

Att undersöka 
patienters 
uppfattning av 
ofrivillig 
slutenvårds 
påverkan på jaget, 
relationer och 
återhämtning. 
 
 

12 patienter intervjuades 
genom en semistrukturerad 
schemaläggning för 
undersökning av deras 
upplevelser av ofrivillig 
slutenvård. Med hjälp av 
tematisk analys 
transkriberades och 
analyserades intervjuerna. 
 
Land: Storbritannien.  

Deltagarna hade 
varierande 
erfarenheter av 
ofrivillig slutenvård 
och hade respekt för 
dess effekt på jaget, 
relationer och 
återhämtning. Jaget 
relaterades till att 
påverkas av 
patienternas relation 
till vårdarna. 
Patienterna 
upplevde att brist på 
kompetens och 
negativa 
erfarenheter av 
medicinering var i 
vägen för 
återhämtning.  

Katsakou, C., Rose, 
D., Amos, T., 
Bowers, L., McCabe, 
R., Oliver, D., 
Wykes, T. & 
Priebe, S. 
 
2012 
 
Psychiatric patients’ 
views on why their 
involuntary 
hospitalisation was 
right or wrong: a 
qualitative study 
 
Social Psychiatry 
and Psychiatric 
Epidemiology 

Att undersöka 
ofrivilligt vårdade 
patienters 
retrospektiva syn 
på varför deras 
sjukhusinläggning 
var rätt eller fel.   

Patienter från 22 sjukhus i 
England var rekryterade för 
djupgående kvalitativa 
intervjuer. 59 patienter som 
varit ofrivilligt intagna 
deltog. Analysen var 
grundad på 
forskningsmetoden grundad 
teori. 
 
Land: England 

Tre grupper av 
patienter 
identifierades. 
Dessa var de som 
ansåg att 
tvångsintagningen 
varit rätt, de som 
var ambivalenta och 
de som tyckte att 
det var fel.  

Larsen, I. & 
Terkelsen, B.  
 
2014 

Att undersöka hur 
patienter och 
personal i norska 
låsta psykiatriska 

Observation samt 
intervjustudie. 12 patienter 
och 22 anställda deltog i 
studien. Analys av 

Huvudteman som 
identifierades var: 
regler och 
tillrättavisningar, att 
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Coercion in a locked 
psychiatric ward: 
Perspectives of 
patients and staff.  
 
Nursing Ethics 

avdelningar erfar 
tvång.   
 

interjuver gick till genom 
genomgång av material. 
Situationer, episoder och 
yttranden identifierades och 
det skapades teman. 
Fenomenologisk ansats i 
analysen användes. 
 
Land: Norge  

det är nödvändigt 
med tvång, den 
materiella 
omgivningens 
betydelse samt att 
bli behandlad som 
en människa.  

Mcguinness, D., 
Dowling, M & 
Trimble, T. 
 
2013 
 
Experiences of 
involuntary 
admission in an 
approved mental 
health centre.  
 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Syftet med denna 
kvalitativa studie 
var att få en 
förståelse för vad 
det innebär att ha 
en tvångsintagen 
sjukhusvistelse.   
 

En förklarande 
fenomenologisk analys 
användes. Detta bidrog till 
att deltagarnas förståelse för 
ämnet och deras upplevelse 
fick mer detaljer.  
 
I studien deltog 6 personer, 
fyra män och två kvinnor, 
som alla var över 18 år 
gamla. Inklusionskriterier 
var att de alla under tiden 
28 november 2010 till 30 
april 2011 hade fått sin 
tvångsvård omvandlad till 
frivillig vård. Dessa 
intervjuades med hjälp av 
en semistrukturerad guide. 
 
Dataanalysen genomfördes 
på så vis att varje inspelad 
intervju analyserades var för 
sig. Författarna hittade 
teman som blev beskrivande 
för vilka upplevelser som 
var liknande hos deltagarna. 
 
Land: Irland  
 

Resultatet visade på 
vikten av att 
psykiatri- 
sjuksköterskor 
hjälper personer att 
förstå upplevelsen 
av att vara 
kvarhållna mot sin 
vilja. Även att de är 
med och assisterar i 
vården för dessa 
personer. Detta 
leder till bättre 
relationer med 
personal inom 
psykiatrivården. Det 
hjälper även 
människor att 
hantera sina 
upplevelser mer 
positivt. 
 
 

Ridley, J. &  
Hunter, S.  
 
2013 
 
Subjective 
experiences of 
compulsory 
treatment from a 
qualitative study of 

Studiens 
huvudsakliga 
syfte var att 
utvärdera 
genomförandet av 
MHCT (psykisk 
vårdbehandling) 
(Skottland) 
agerande genom 
att utforska 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjuer användes för att 
få en insikt i och förstå 
upplevelsen och tvång kring 
om och hur psykiatrisk 
vårdbehandling påverkade 
deltagarna.  
 
Deltagare i studien var 49 
vårdtagare. Deltagarna hade 

Hälften av 
deltagarna upplevde 
att tvång hade varit 
nödvändigt ont och 
samtidigt det rätta. 
Resterande 
deltagare beskrev 
att tvång hade varit 
totalt onödigt.  
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early implementation 
of the Mental Health 
(Care & 
Treatment)(Scotland) 
Act 2003.  
 
Health and Social 
Care in the 
Community 

upplevelser och 
uppfattningar av 
de som direkt 
påverkas av, och 
de vårdare och 
advokater som 
arbetar med 
agerandet.  
 
 

alla upplevt varit vårdande 
inom psykiatrin och upplevt 
tvång i samband med detta. 
Urvalet gick till väga så att 
författarna skickade ut 
information till 600 
personer varav 49 stycken 
svarade att de ville vara 
med.  
 
Genom standardmetoden 
inom kvalitativ dataanalys 
så analyserades data. Alla 
författare sökte igenom 
materialet efter 
genomgående teman. 
Tolkningarnas validitet 
testades genom nya 
intervjuer med deltagarna. 
 
Land: Skottland 

 

Wyder, M., 
Bland, R., 
Herriot, A, & 
Crompton, D.  
 
2015 
 
The experience of 
involuntary detention 
in acute psychiatric 
care. A review and 
synthesis of 
qualitative studies.  
 
International Journal 
of Law and 
Psychiatry. 

Analysen 
fokuserade på 
patienters 
generella 
upplevelse av att 
vara placerad 
under ofrivillig 
vård och deras 
förståelse av 
tvångsvårdens 
processer. 

Metoden var kvalitativ. 
Deltagarna skulle vara nära 
utskrivning. De tillfrågades 
av personalen om de ville 
deltaga. Sedan användes 
semistrukturerade 
intervjuer. Totalt deltog 25 
personer. 
Analys av data gjordes 
genom berättande 
efterkonstruktion av data 
och materialet summerades 
i skriftform. Efteråt 
kontrollerades det 
summerade materialet 
återigen emot de inspelade 
intervjuerna. Sedan sökte 
författarna efter 
genomgående teman i 
materialet.  
 
Land: Australien 

De flesta av 
deltagarna som 
upplevde 
tvångsvården som 
positiv upplevde 
även tvångsvården 
som rätt. Deltagarna 
kände att det gav 
dem guidning och 
skydd och gav dem 
den vård de 
behövde. De 
deltagare som hade 
delade tankar kring 
tvångsvård och de 
deltagarna som hade 
negativ upplevelse 
beskrev en hjälplös 
känsla i samband 
med processen. De 
kände sig fråntagna 
sina rättigheter. 

Tan, J., Stewart, A., 
Fitzpatrick, R. & 
Hope, T. 
 
2010 

I denna artikel 
rapporterar vi 
patientdeltagarnas 
syn angående 
tvångsmässig 

Semistrukturerad kvalitativ 
intervju. 29 kvinnor deltog. 
Intervjuerna spelades in och 
platser och namn uteslöts. 
Dataanalys: Materialet 

När sjukdomen 
anorexia nervosa 
var livshotande 
ansågs 
tvångsvården vara 
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Attitudes of patients 
with anorexia 
nervosa to 
compulsory 
treatment and 
coercion.  
 
International Journal 
of Law and 
Psychiatry 

behandling. gicks igenom ett flertal 
gånger av författarna. Ett 
kodningsprogram användes 
sedan för att finna subteman 
och teman.  
 
Land: England 

rätt. Relationer var 
något som 
påverkade 
upplevelsen av 
tvång. Det 
viktigaste för 
deltagarna var 
relationer med 
personal och 
föräldrar snarare än 
att ha ett fritt val.  

Valenti, E., Giacco, 
D., Katsakou, C, & 
Priebe, S.  
 
2014 
 
Which values are 
importat for patients 
during involuntary 
treatment? A 
qualitative study with 
psychiatric 
inpatients.   
 
Journal of Medical 
Ethics 

För att ansöka om 
reflekteradende 
metod i 
psykiatrisk vård 
så utforskade vi 
uppfattningarna 
hos 
tvångsvårdade 
intagna patienter 
angående 
händelser som 
inträffat på 
sjukhuset.  

Intervjuer gjordes via 
fördjupad semistukturerade 
metod. 59 patienter deltog. 
Dessa var tvångsintagna i 
England på 22 olika 
sjukhus. Deltagarna 
samlades till studien genom 
en större kvantitativ studie 
kring tvångsvård. Olika 
ålder, etniciteter, diagnoser 
och kön eftersträvades.   
Alla intervjuerna 
analyserades genom 
tematisk analys efter att de 
var inspelade. Författarna 
sammanställde var för sig 
materialet och jämförde 
sedan detta med varandras 
sammanställningar. För att 
finna teman användes ett 
datorprogram, MAXqda.  
 
Land: England 
 

Tre teman 
sammanställdes och 
dessa var respekt, 
säkerhet och frihet. 
Patienter ansåg att 
det viktiga var att 
känna sig säker och 
ha ett fritt val på 
sjukhuset. Personal 
som var respektfulla 
och inte agerade 
paternalistiskt 
värderade 
patienterna positivt.  
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Författare 
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 Syfte 
 
 

Metod och urval Resultat 

Björdahl, A., 
Palmstierna, T & 
Hansebo, G. 
 
2010 
 
The bulldozer and 
the ballet dancer: 
aspects of nurses´ 
caring approaches 
in acute psychiatric 
intensive care 
 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Krävande 
förhållanden i akuta 
psykiatriska 
avdelningar 
hämmar 
tillhandahållandet 
av säker, 
terapeutisk vård 
och lämnar 
sjuksköterskor 
slitna mellan 
humanistiska ideal 
och den hårda 
verkligheten i deras 
dagliga arbete. 
Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
vårdande 
tillvägagångssätt 
inom detta 
sammanhang. 

Via en guide gjordes 
intervjuer med 19 
deltagare där 
frågorna handlade 
om att deltagarna 
skulle berätta om 
sina upplevelser av 
arbete på en 
psykiatrisk 
akutvårdsavdelning.  
 
Analysen 
genomfördes via en 
tolkningsbeskrivning 
av data. Författarna 
diskuterade sedan 
likheter och 
skillnader och fann 
teman och 
subteman. Analysen 
är inspirerad av 
fenomenologisk och 
grundad teori. 
 
Land: Sverige 

Två 
tillvägagångssätt 
landade i två teman, 
balletdansaren och 
bulldozern. 
Ballettdansarens 
tillvägagångssätt 
var att skapa 
relationer med 
patienterna. 
Bulldozern 
tillvägagångssätt 
användes för att 
skydda avdelningen 
från kaos och 
fungerade som en 
sköld. 

Hätönen, H., 
Kuosmanen, L., 
Malkavaara, H. & 
Välimäki, M. 
 
2007 
 
Mental health: 
patients´ 
experiences of 
patient education 
during inpatient 
care 
 
Journal of Clinical 

Denna studies syfte 
var att utforska 
psykiatriska 
patienters 
upplevelse av 
patientundervisning 
i psykiatrisk 
slutenvård.  

51 deltagare 
intervjuades under 
sin 
utskrivningsprocess. 
En utforskande 
mixad metoddesign 
användes i analys 
och datainsamling. 
Deskriptiv statistik 
användes vid analys 
av de strukturerade 
frågorna.  
 
Land: Finland 

Brist på 
information, bristen 
kring att känna till 
nödvändiga 
förutsättning för 
patienter och 
personal och 
problem i 
interaktion mellan 
personal och patient 
var funna i 
resultatet. Mer 
innovativa metoder 
kring 
patientundervisning 
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Nursing föreslogs av 
patienterna, att 
uppmärksamma den 
professionella 
vetandet bland 
personalen och i 
personal- 
patientrelationen.  

Sjöstrand, M., 
Karlsson, P., 
Sandman, L. & 
Juth, N. 
 
2015 
 
Conceptions of 
decision-making 
capacity in 
psychiatry: 
interviews with 
Swedish 
psychiatrists 
 
BMC Medical 
Ethics 

Att undersöka 
psykiatrikers 
uppfattningar av 
kapacitet för 
beslutstagande och 
dess praktiska roll i 
svensk sjukvård, 
framförallt med 
fokus på psykiatrisk 
vård.  
 

Djupgående 
intervjuer med 8 
psykiatriker ifrån 
Sverige. Forskarna 
önskade att 
kartlägga synsätt och 
erfarenheter ifrån 
deltagare med olika 
erfarenheter och 
bakgrunder.   
Analys av data har 
skett genom 
deskriptiv kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
Land: Sverige 

Resultatet visade på 
att det ansågs vara 
förmågan till insikt, 
förståelse, 
utvärdering, 
resonemang samt 
förmågan att kunna 
förmedla och ta 
beslut som avgjorde 
om personen kunde 
ta beslut.  
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Bilaga 4 
Databas Sökord Begränsningar Träffar Vald 
Cinahl Patient AND 

experience 
AND hospital 
AND (mental 
disorders) 

Januari 2007-
April 2017 
 

164 Seed, T., R.E. Fox. J. 
& Berry, K. 

Cinahl Patient AND 
experience 
AND (mental 
disorders) AND 
hospital AND 
feelings 

Januari 2007-
April 2017 
 

16 McGuinness, D., 
Dowling, M. & 
Trimble, T. 

Cinahl 
 

Compulsory 
AND treatment 
AND 
experience 
 

Januari 2007-
April 2017 
 

20 Gault, I. 

 
Cinahl 

Hospital AND 
(mental 
disorders) AND 
(patient 
satisfaction) 
AND 
(psychiatric 
care) 

Januari 2007-
April 2017 
 

74 Hätönen, H., 
Kuosmanen, L., 
Malkavaara, H. & 
Välimäki, M. 

Psycinfo 
 

Involuntary 
AND (mental 
disorders) AND 
acute and 
hospital 
 

070101-170401 69 Katskou, C., Rose, D., 
Amos, T., Bowers, L., 
McCabe, R., Oliver, 
D., Wykes, T. & 
Priebe, S. 

Psycinfo compulsory 
AND mental 
disorders AND 
experience 

070101-170401 41 1. Andreasson, E. 
& Skärsäter, I. 

2. Ridley, J. & 
Hunter, S. 

 
Psycinfo  
 

compulsory 
AND hospital 
AND 
experience 

070101-170401 44 Hughes, R., Hayward, 
M. & Finlay, W. 

Psyinfo anorexia AND 
involuntary 
 

070101-170401 
 

31 Tan, J., Stewart, A., 
Fitzpatrick, R. & Hope, 
T. 

Psycinfo force AND 
experience 
AND 

070101-170401 
 

15 Wyder, M., Bland, R., 
Herriot, A. & 
Crompton, D. 
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involuntary 
 

Psycinfo 
 

coercion AND 
(involuntary 
treatment) 
AND (mental 
health) AND 
(patient 
experience) 
 

070101-170401 
 

29 Larsen, B. & 
Terkelsen, B. 

Psycinfo Autonomy 
AND 
(psychiatric 
care) AND 
patient AND 
(mental 
disorders) AND 
decision 
 

070101-170401 34 Sjöstrand, M., 
Karlsson, P., Sandman, 
L., Helgesson, G., 
Eriksson, S. & Juth, N. 

Psycinfo 
 

(caring 
relationship) 
AND (mental 
illness) AND 
hospital 
 

070101-170401 53 Björkdahl, A., 
Palmstierna, T. & 
Hansebo, G. 

Summon Involuntary, 
patient 
experience, 
mental, 
important 
values, 
compulsory, 
qualitative, 
hospitalization 
 

Senaste 10 åren 77 Valenti, E., Giacco, D., 
Katasakou, C. & 
Priebe, S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


