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Abstrakt 

Psykiska sjukdomar är vanligt i hela världen, under denna huvudgrupp ingår 

en rad olika diagnoser som påverkar personers liv. Litteraturstudien inriktar 

sig på patienters upplevelse av att vårdas under tvång. Tvångsvård kan ses 

som ett kraftfullt fenomen som påverkar personens välmående fysiskt och 

psykiskt. Genom att öka kunskapen om patienters upplevelser av att vårdas 

under tvång kan den professionella medvetenheten förbättras och därmed 

utvecklas i klinisk praxis. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

patienters upplevelse av tvångsvård inom den psykiatriska slutenvården. En 

systematisk litteratursökning genomfördes i en bibliografisk databas därefter 

gjordes en relevansbedömning och kvalitetsgranskning vilket resulterade i att 

tolv vetenskapliga artiklar ingick i litteraturstudien. Resultatet som framkom i 

artiklarna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Analysprocessen resulterade i tre slutkategorier: att bli fråntagen sin identitet 

och värdighet, att inte få vara delaktig i sin egen vård, att fostras istället för att 

vårdas. Slutsatsen var att patienterna upplever att deras identitet och autonomi 

blir fråntagen samt hur de som vårdas under tvång blir kategoriserade som 

något de inte är. En möjlighet som kan förbättra kvalitén på vården är om 

vårdpersonal använder sig av Bergenmodellen samt att vårdpersonalen stärker 

patienters självbestämmande rätt genom att använda empowerment. 

 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ, tvångsvård, upplevelser, omvårdnad. 
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Denna studie fokuserar på patienternas upplevelse av att vårdas under tvång.  

Tvång definieras som en subjektiv känsla där personens autonomi upplevs förlorad till följd 

av en annan människas handling. Tvångsvårdens syfte är att patienten frivilligt skall 

medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som hen behöver (SFS, 1991:1128). 

Hälso- och sjukvårdspersonal skall i sitt arbete stärka patienten och främja hens autonomi, 

integritet och delaktighet (Patientlagen, SFS 2014:821., Kap 1,1 §). Autonomi betyder 

självbestämmande. Detta innebär att varje person har rätt att själv fatta beslut rörande sitt eget 

liv vilket är en grundläggande frihet. Motsatsen till autonomi är paternalism som innebär att 

vårdpersonal bortser från patientens självbestämmandeträtt och själv tar beslut åt patienten 

(Birkler, 2007).  

 

I världen lider ungefär 431 miljoner människor av någon form av psykisk sjukdom, 350 

miljoner människor lider av depression, 60 miljoner av bipolär sjukdom och 21 miljoner av 

psykossjukdomar och schizofreni (World Health Organization, 2016). Den psykiska 

sjukdomen har en stor inverkan på personens liv och alla kan drabbas av en psykisk sjukdom 

när som helst i livet (Allgulander, 2014). Den psykiska ohälsan är även den vanligaste 

orsaken till sjukfrånvaro och sjukersättning i världen enligt (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012). Personer som lever med psykisk ohälsa upplever ofta att de blir stigmatiserade och 

diskriminerade av samhället. De känner att andra människor tittar snett på dem, minimerar 

dem och anser att deras intelligens är lägre på grund av deras sjukdom. Omgivningens brist 

på förståelse gör det svårare för en person med psykisk ohälsa att bli en del av samhället (Ye 

et al. 2016). 

 

År 1992 började lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) att gälla. Syftet med den nya lagen 

var att minska användandet av tvång och istället lägga fokus på att stärka patientens autonomi 

och rättssäkerhet. Enligt Svensk författningssamling (LPT, SFS 1991:1128., kap.1, 2-2b §) 

var syftet med den psykiatriska tvångsvården att de inte fick bruka tvångsåtgärder utan att 

patienten själv först fått chansen att till exempel gå med på att ta läkemedel eller mottaga 

behandling. De menar att individuellt anpassad information alltid skall ges innan 
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tvångsåtgärder genomförs. Det primära bedömningskriteriet var patientens vårdbehov och 

inte allmänhetens behov av skydd. Trots goda avsikter framkom det att den nya lagstiftningen 

LPT inte hade haft avsedd effekt (Wallsten, Östman, Sjöberg & Kjellin, 2008). I studien av 

Kjellin et al., (2004) beskrev patienterna att de inte upplevde någon förändring av autonomin 

eller att tvångsåtgärderna skulle ha minskat i samband med att den nya lagen gick i kraft. I 

studien av Wallsten och Kjellin (2004) framkom det att frivilligt innevarande patienter 

utsattes för tvångsåtgärder under vårdtiden trots att detta inte fick förekomma. Det finns tre 

olika typer av tvång, informell, formell och subtil. Enligt Darbro (2009) är det informella 

tvånget personligt och riktat till patienten som person medans det formella tvånget är 

officiellt, opersonligt och handlar om ett tvång som rör hela avdelningen. Lützen (1998) 

beskriver det subtila tvånget och menar att det handlar om övertalning/manipulations tvång 

där vårdaren utövar sin makt genom att patientens svaga punkt utnyttjas så de till exempelvis 

inte nekar en behandling utan istället går med på den. 

 

Att patienter som vårdas under tvång kan ha ett våldsamt beteende och kan vara aggressiva är 

ett välkänt fenomen inom den psykiatriska slutenvården (Stubbs et al, 2009). 

Våldsförebyggande arbete och att utföra tvångsåtgärder ses som en viktigt men utmanande 

del i att vårda en patient under tvång. Det är viktigt att personalen som arbetar på en 

psykiatrisk avdelning får specifik utbildning i hur man vårdar en patient under tvång och lär 

sig hur man ska hantera olika situationer (Paterson, Leadbetter, Miller & Bowie, 2010). På 

flertalet psykiatriska avdelningar har man valt att använda sig av makt och kontrollerade 

förhållningssätt mot patienternas aggressiva och våldsamma beteende för att på så sätt kunna 

skapa struktur och trygghet på avdelningen. Konsekvenserna av detta har blivit att 

användandet av tvångsåtgärder såsom tvångsmedicinering och fastspänning har ökat och är 

idag två av de vanliga tvångsåtgärder som förekommer inom den slutna psykiatriska vården 

(Björkdahl, Olsson & Palmstierna, 2006). Som sjuksköterska krävs det att man besitter 

förmågan att vara närvarande och att visa empati och förståelse i olika situationer samt ha 

kunskap och förmågan att kunna reflektera på ett etiskt sätt. Detta sker genom att man lyssna 

på patienten och dennes närstående samt genom att vara lyhörd till den enskilde personens 
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sårbarhet (Lindh, Severinsson & Berg, 2007).  

 

Under 2015 vårdades omkring 11 500 personer i Sverige under LPT och cirka 1 600 personer 

under lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) (Socialstyrelsens statistikdatabas, 2017). 

Patienterna som tvångsvårdas har oftast stort vårdbehov och behöver omfattande insatser i 

vardagen. Den tvångsvård som ges till personer med psykisk ohälsa skall vara allsidig, 

kunskapsbaserad samt välplanerad (Socialstyrelsen, 2015). Enligt socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 2008:18., kap.3, 3 & 5 §) så ska en vårdplan upprättas då den 

kommer ligga till grund för patientens behandling i det akuta skedet efter intagning på den 

slutna psykiatriska vårdenheten samt även till den fortsatta vården. En vårdplan skall enligt 

lag alltid upprättas, vilket tyvärr inte alltid uppfylls idag. Vårdplanen samlar patientens 

medicinska, psykologiska och sociala behov samt vårdåtgärder och insatser så syftet med 

tvångsvården skall uppnås i enlighet med vårdplanen (SOSFS 2008:18., kap.3, 3 & 5 §).  

 

Antal personer som vårdas under tvång fortsätter att öka (Van den Hoff & Goossesen, 2014). 

I en studie genomförd av Sjöstrand et al. (2015) beskrivs det hur svensk psykiatrisk 

vårdpersonal ser på tvångsvård. De var överens om att tvångsvård var nödvändigt då en 

person med svår psykisk sjukdom nekade till vård eller då en person var en fara för sig själv. 

En risk som dock nämndes var risken att personens tillit till vården och relationen mellan 

läkare och patient skulle bli förstörd. Van den Hoff och Goossesen (2014) menar att ett av det 

mest komplicerade situationerna inom tvångsvården idag är anspänningen mellan individuell 

frihet och patientsäkerhet. Personer som vårdats under tvång uttrycker ofta en negativ känslan 

av tiden under tvångsvård och de menar i sin studie att vården idag står inför en utmaning att 

utveckla tvångsvården så att den vård som ges är god och att tvånget mot patienter minskar.  

 

I enlighet med lag (LPT, SFS 1991:1128., kap.1, 3 §) så finns det tre förutsättningar till att en 

patient får ges tvångsvård (1) patienten lider av en allvarlig psykisk störning till exempelvis 

en psykos; (2) patienten har ett outhärdligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses 

på annat vis än dygnetruntvård; (3) patienten motsätter sig vård eller att patientens tillstånd 
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har en grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hens samtycke. 

Tvångsåtgärderna som ges får inte överskrida rimlig proportion, kan mindre ingripanden vara 

tillräckliga skall de användas. Tvångsvård skall alltid ske med största möjliga hänsyn till 

patienten och vara så skonsam som möjligt (LPT, SFS 1991:1128., kap.1, 2a §). Att vårda 

någon under tvång är ett stort ansvar för den som vårdar patienten och det krävs även att 

psykiatrin i större utsträckning involverar patientens närstående och sociala nätverk. Den 

psykiatriska tvångsvården är både tungt belastad och har en hög beläggning vilket påverkar 

vårdmiljön, vård innehållet och patientsäkerheten. Därför är det viktigt att alla aktörer är 

delaktiga i vården för att tvångsvården skall bli förbättrad (Socialstyrelsen, 2015).   

 

McCormack och McCance (2006) beskriver personcentrerad omvårdnad som en viktig del i 

omvårdnadsarbetet på en psykiatrisk avdelning. Personcentrerad omvårdnad innebär enligt 

dem att man sätter patientens uttryckta behov av vård och patienten i sig i första rum istället 

för att bara behandla sjukdomen. Bergbom (2013) menar att som legitimerad sjuksköterska 

ska en djupare kunskap om personcentrerad omvårdnad finnas då det är ett av 

sjuksköterskans kompetensområden. Personcentrerad omvårdnad handlar om att lägga stor 

vikt på patientens expertis som den egna personen för att kunna värdera patientens behov. 

Sjuksköterskan ska lyfta patienten och föra fram hens perspektiv, vilket kräver att 

sjuksköterskan har god kunskap om personen och är lyhörd hens behov (McCormack & 

McCance, 2006). Gabrielsson, Sävenstedt och Zingmark (2015) beskriver i sin studie hur 

man kan implementera personcentrerad vård på en sluten psykiatrisk vårdavdelning. De 

menar att relationer, både till personalen men även till andra patienter, är viktiga och kan 

verka terapeutisk för patienten. Om personalen i relationen till patienten lyssnar på deras 

behov, visar engagemang och identifierar patienten som en person så kan detta bidra till ett 

mer personcentrerat omvårdnadsarbete och ett ökat välbefinnande hos patienten. De menar att 

det ingår i personalens arbetsuppgifter att hjälpa patienterna tillbaka in i samhället genom att 

stödja patientens återhämtning och rekonstruering av dennes liv. De nämner även att det hör 

till den personcentrerade vården att lära dem ta ansvar, fatta beslut och agera självständigt för 

att minska stigmatiseringen av personen när hen kommer ut i samhället.  
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Genom att studera patienters upplevelser av tvångsvård så kan vårdpersonal bli mer 

uppmärksam på hur tvångsvård och tvångsåtgärder kan upplevas av en patient som vårdas 

under tvång. Enligt International council for nurses [ICN] (2012) hör det till sjuksköterskans 

ansvar att se till att alla människor behandlas med respekt och att alla människor ses som 

jämställda.  

 

Syftet: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av tvångsvård 

inom den psykiatriska slutenvården. 
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Metod 

En litteraturstudie är en studie där forskaren studerar redan existerande kunskaper, alltså 

studeras ett område mer specifikt och sätter problemet i ett sammanhang för att kritiskt kunna 

summera forskningen (Polit & beck, 2012). Denna litteraturstudie använder kvalitativ metod 

med induktiv ansats då denna metod är lämpligast att använda då en forskare vill förstå hur 

människor upplever sitt liv eller en viss situation ur ett inifrånperspektiv. En induktiv ansats 

innebär att forskaren utgår ifrån deltagarnas levda erfarenheter av ett visst fenomen. Ett 

fenomen kan beskrivas på många olika sätt beroende på personen i fråga, detta skapar ett 

varierat och informationsrikt underlag som svarar till syftet (Henricson & Billhult, 2014). I 

denna litteraturstudie är det fenomenet tvångsvård som studeras. I denna litteraturstudie har 

Graneheim och Lundman (2004) metodartikel används som grund för innehållsanalysen.  

Litteratursökning 

 

Litteratursökningen började med att en pilotsökning av det valda området genomfördes. Detta 

för att försäkra sig om att det finns relevant vetenskaplig litteratur inom det valda området 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Databasen Cinahl användes vid pilotsökningen och 

visade på att det fanns väsentlig och relevant litteratur. Databasen Cinahl användes även som 

bibliografisk referensdatabas till den systematiska huvudsökningen. Anledningen till att 

huvudsökningen endast utfördes i databasen Cinahl var på grund av att pilotsökningen visade 

på så pass stor bredd att tillräckligt med vetenskapligt underlag ansågs finnas i databasen 

Cinahl inom det valda området till litteraturstudien.  

 

Enligt Willman et al. (2011) är det viktigt att strukturera en frågeställning innan sökningarna 

påbörjas då denna utgör ett underlag för databassökningarna. Det kan underlätta om man har 

ett preciserat intresseområde och val av undersökningsgrupp samt att det tänkta resultatet är 

preciserat då detta avgränsar sökningen ytterligare. För att hitta relevanta sökord användes 

Cinahl Headings men även fritext. De termer som användes i pilotsökningen och sedan även i 

huvudsökningen var: mental illness, involuntary commitment, compulsory treatment, 

involuntary psychiatric care, experience, perception, coercion, psychiatric care och 



 

9 

qualitative research. Sökorden användes i olika kombinationer för att få så bra resultat som 

möjligt. Sökordet experience och perceptions skrevs i fritext och användes för att fokusera 

sökningarna på upplevelser av att vårdas under tvång. Mellan det olika sökorden användes 

någon av de booleska termerna and eller or, detta för att länka sökorden till varandra och 

avsmalna sökningen mot vårt valda område (Willman et al., 2011). För att avsmalna 

sökningen ytterligare och hitta artiklar som är vetenskapligt trovärdiga och relevanta för 

syftet användes begränsningar i sökningarna. Begränsningar som användes var peer-

reviewed, att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, att de fanns tillgängliga i fulltext så 

man kunde se hela artikeln samt att artiklarna var publicerade mellan år 2000 och år 2016. Vi 

valde att inte stoppa in någon begränsning gällande ålder då vi var intresserade av alla åldrars 

upplevelser av att vårdas under tvång. Se tabell 1 för översikt av systematisk 

litteratursökning. Intresseområde till denna studie utgjordes av patienters upplevelser av att 

vårdas under tvång.  

 

Enligt Polit och Beck (2012) skall en strategi för litteratursökningen formuleras så tidigt som 

möjligt för att kunna bestämma hur sökningen ska begränsas. En förutsättning för att 

artiklarna skulle inkluderas i denna studie var att de hade ett etiskt ställningstagande och 

etiskt godkännande, detta då det enligt Wallengren och Henricson (2014) ökar det 

vetenskapliga värdet markant. Samtliga artiklar skall även vara kvalitativa. 

Undersökningsgruppen utgjordes av personer som vårdas/vårdats under LPT, LRV eller 

motsvarande i annat land. Resultatet utgjordes av deltagarnas beskrivningar av att vårdas 

under tvång. Efter slutförd litteratursökning dokumenterades dem. Att dokumentera 

sökningen är ett viktigt steg i att göra den reproducerbar (Polit & Beck, 2012). Efter att 

forskaren formulerat en strategi och bestämt begränsningar påbörjas granskningsarbetet samt 

bedömningen av artiklarna relevans. Syftet med en relevansbedömning är att ta ut de 

artiklarna som svarar på studiens syfte och granska dem mer noggrant. Relevansbedömningen 

delades upp i två steg, det första steget utfördes individuellt och innebar att alla artiklar 

granskas, detta gjordes genom att titel och abstrakt lästes. Steg två utfördes gemensamt av 

båda författarna och innebar att ta ut de artiklarna som utifrån titel och abstrakt svarade på 
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studiens syfte och de valda inklusionskriterierna (SBU, 2014, s. 41-42). Studier som ansågs 

relevanta kvalitétsgranskades. Översikt av litteraturstudier presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva patienters upplevelser av att vårdas under tvång.  

CINAHL 2017-01-27 Begränsningar: År 2000-2016, engelsk text, peer-reviewed och fulltext. 

 

Sök

nr. 

*) Sökord Antal 

träffar 

Relevanta  

Titel 

Granskade  Valda 

artiklar 

S1 CH Involuntary 

commitment 

483    

S2 CH Compulsory 

treatment  

93    

S3 CH Coercion 1 134    

S4 CH Involuntary 

psychiatric care 

6    

S5  S1 OR S2 OR S3 

OR S4  

1 626    

S6 FT Experience 87 969    

S7 FT Perceptions 43 892    

S8  S6 OR S7 123 344    

S9  S5 AND S8 45 490    

S10 CH Mental disorders 18 654    

S11 CH Qualitative 

research 

4 901    

S12  S9 AND S10 

AND S11  

1676 36 15 12 

     _____________________________________________________________________________ 



 

11 

Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskningen av studierna har genomförts med hjälp av ett granskningsprotokoll 

som är utformad för att användas vid kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod.  

Willman et al. (2011) föreslår protokoll H. Enligt Willman et. al. (2011) beskriver dem hur 

ett och samma granskningsprotokoll inte kan användas rakt upp och ner till samtliga studier 

så protokollet har justerats för att passa den aktuella granskningen. Detta skedde genom att 

visa punkter som inte var relevanta för granskningen av artikeln valdes bort för att ge 

artiklarna en så rättvis bedömning som möjligt. Exempel på punkter som valdes bort var 

punkter angående ifall resultatet redovisats utifrån en teoretisk referensram eller ifall en teori 

genererades. Granskningen gjordes först individuellt för att sedan jämföras mellan 

författarna. Detta för att komma fram till en gemensam bedömning. När alla artiklar var 

granskade utifrån granskningprotokollet graderades varje artikel utifrån en tregradig skala 

med kriterierna låg (60-69%), medel (70-79%) eller hög (80-100%). Protokollet innehåll 18 

frågor, men eftersom dessa modifierades var det bara 16 frågor som denna 

kvalitetsgranskning utgick ifrån. Detta innebar att den högsta poäng som studien kunde få var 

16 poäng. Poängen fastställdes utifrån ja, nej och vet ej frågor där ja innebar ett poäng och 

nej/vet ej frågor innebar noll poäng. Det som avgör kvalitén på studien är hur många procent 

av den totala poängen som studien har fått. Genom att gradera dem på detta sätt ökar 

möjligheten att jämföra dem med varandra (Willman et al., 2011). Till exempel för att få 

graden medel (70-79%) var studien tvungen att ha 11 av 16 möjliga ja i 

granskningsprotokollet. För att en studie skulle kunna bli graderad som hög (80-100%) var 

den tvungen att ha 13 av 16 ja. Femton studier kvalitetsgranskades men tre studier föll bort 

vid kvalitetsgranskningen då de efter att hela artiklarna lästs inte längre svarade till studiens 

syfte och inklusionskriterier. Detta resulterade i att tolv studier ingick i analysen och 

presenteras i Tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analys (n=12)   

   

 

Författare/år  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamlig/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalité 

Andreasson &  

Skärsäter (2012) 

Sverige. 

Kvalitativ 12 stycken Intervjustudie/ 

fenomenografisk 

ansats  

Patienterna upplevde att 

tvångsåtgärder kunde vara positiva 

om de fick god vård, trygghet och 

information.  

Hög 

Ejneborn Looi, 

Engström & 

Sävenstedt 

(2015) 

Sverige. 

Kvalitativ 19 stycken Intervjustudie/ 

self-

reports/innehålls

analys  

Patienterna upplevde maktlöshet 

då de inte blev lyssnade på, de 

önskade att personalen inte skulle 

ha förutfattade meningar om dem. 

Utan att personalen istället skulle 

använda sina erfarenheter, lyssna 

och försöka förstå patientens 

behov. 

Hög 

Hughes Hayward 

& Finlay (2009) 

Storbritannien 

Kvalitativ 12 stycken Semi 

strukturerade 

intervjuer/ 

tematisk analys 

Hur patienterna såg på sig 

själva då de vårdas under tvång 

berodde på relationen till 

personalen. Bra bemötande gjorde 

att patienterna kände sig 

oförändrade som människor 

medan negativt bemötande fick 

dem att känna förlust av identitet 

och försämrad självbild. 

Hög 

Johannson & 

Lundman (2002) 

Sverige. 

Kvalitativ 5 stycken Intervjustudie/ 

Fenomenografisk 

hermeneutisk 

ansats  

Patienterna hade negativa 

upplevelser, så som att inte bli 

sedd, men även positiva 

upplevelser exempelvis som att bli 

respekterad.  

Hög 

Kuosmanen, 

Hätönen, 

Malkavaara, 

Kylmä & 

Välimäki 

(2007) 

Finland. 

Kvalitativ 51 stycken Semi 

strukturerade 

intervjuer/ 

induktiv ansats 

Många patienter har upplevt att 

det blivit frihetsberövade. Vissa 

patienter accepterade att det fanns 

regler när man vårdas under tvång. 

Det framkom att tvångsvårdade 

patienter behöver prata om sina 

upplevelser efter avslutad vårdtid. 

Medel 
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Loft & Levander 

(2015) 

Storbritannien 

kvalitativ 17 stycken Intervjustudie/ 

grounded theory  

Patienter med en psykosdiagnos 

upplevde att transporten till den 

slutna psykiatriska vårdenheten 

skulle bli lättare om de inte blev 

utsatta för våld och tvång, utan 

togs dit på ett mer diskret sätt i 

sällskap av till exempel familj 

samt personal som är förstående 

och hjälpsamma.  

Medel 

 

Lorem, Hem & 

Kolewijk 

(2015) 

Norge. 

Kvalitativ 11 stycken Intervjustudie/ 

kvalitativ metod 

med induktiv 

ansats  

Det finns tre olika reaktioner på 

tvång, acceptans, motstånd och att 

ge upp.  

Medel 

 

McGuinnes, 

Dowling & 

Trimble (2013) 

Irland. 

Kvalitativ 25 stycken Semi- 

strukturerade 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

induktiv ansats. 

 

Resultatet visar på att tvångsvård 

väcker känslomässiga reaktioner 

som tvångsvården måste lära sig 

att bemöta. Patienternas 

upplevelser delades in i; De första 

dagarna, upplevelse av vården 

och att gå vidare. 

Medel 

 

Olofsson & 

Jacobsson (2001) 

Sverige. 

Kvalitativ 18 stycken Intervjuer/ 

kvalitativ metod 

med narrativ 

ansats 

Patienterna beskriver att de inte 

blir respekterade som viktiga och 

unika personer som är i behov av 

hjälp och stöd. Deras berättelser 

berättar att stigmatiseringen av att 

vara psykiatri patient bekräftats 

men förvärras även av den slutna 

psykiatriska vården.  

Hög 

Olofsson & 

Norberg (2001) 

Sverige. 

Kvalitativ 21 stycken Intervjuer/ 

kvalitativ studie 

med deskriptiv-

explorativ och 

narrativ ansats 

Patienterna önskade mer kontakt 

med vårdpersonalen medans 

sjuksköterskor och psykiatrikerna 

ansåg det svårt att få kontakt med 

patienterna.  

Medel 

 

Stensrud, Høyer, 

Granerud & 

Landheim (2015) 

Norge. 

Kvalitativ 16 stycken Semi- 

strukturerade 

intervjuer/ 

grounded theory 

Patienterna upplevde att outpatient 

commitment [OC] var ett hinder 

från att ha kontroll över sitt egna 

liv, samtidigt som de förstod att 

medicineringen var ett måste för att 

inte bli tvångsmedicinerad. 

Hög 

Wyder, Bland, 

Blyth, Matarasso 

& Crompton 

(2015) 

Australien. 

Kvalitativ 25 stycken Intervjustudie/ 

Induktiv ansats 

Patienterna beskrev i tre av temana 

att tvångsvården upplevdes som 

skrämmande. Personalens attityd 

påverkade upplevelsen och det var 

viktigt att personalen faktiskt 

lyssnade på dem. 

Medel 
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Analysprocessen 

 

Analysarbetet började med att samtliga artiklar lästes igenom enskilt ett flertal gånger av 

båda författarna. Detta då det skapar en djupare förståelse och känsla av texternas innehåll 

och helhet (Graneheim och Lundman, 2004) Textenheter som svarar till studiens syfte togs 

sedan ut gemensamt. Detta resulterade i att 218 textenheter identifierades, kodades, översattes 

till svenska och kondenserades. Kondensering innebär att korta ned innehållet i texten utan att 

förlora kärnan i innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Anledningen till att man kodar 

textenheterna är för att kunna spåra tillbaka till ursprungskällan, till exempel så kommer varje 

textenhet märkas med en siffra utifrån vilken artikel det är och sedan vilken meningsenhet i 

den specifika artikeln man hänvisar till. Exempelvis 1:1 betyder att textenheten är hämtad ur 

artikel 1 och att det är meningsenhet 1. Enligt Graneheim och Lundman (2004) beskrivs en 

enhet som ett fenomen av ett eller flera ord som ligger nära texten och som kan förstås i 

relation till sammanhanget.  

 

Enheter som liknar varandra kan jämföras i likheter och skillnader för att sedan lättare 

grupperas och kategoriseras. Graneheim och Lundman (2004) beskriver skapandet av 

kategorier som kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen vilket kan ske i flera steg. 

Kategorierna måste vara uttömmande men samtidigt också unik på så vis att ingen data kan 

falla mellan två kategorier eller passa in i fler än en kategori. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) så kan kategoriseringen ses som ett direkt uttryck av innehållet i texten då en kategori 

främst avses att vara på den beskrivande nivån. Denna studies första kategoriserings steg 

innebar att textenheter kategoriserades och parades ihop med likadana enheter vilket 

resulterade i 73 kategorier. Vid andra kategoriseringen sattes kategorier med liknande 

innehåll ihop med varandra, vilket bildade 38 nya kategorier. Varje ny kategori namngavs 

med en siffra eller namn och den fortsatta kategoriseringen gick ut på att liknande kategorier 

parades ihop. Vid det tredje kategoriseringssteget bildades 16 kategorier, därefter 7 kategorier 

som avslutningsvis bildade de 3 slutgiltiga kategorierna. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver skapandet av kategorier som kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen vilket kan 

ske i flera steg. 
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Resultat 

 
Analysprocessen resulterade i tre slutkategorier som presenteras i tabell 3 tillsammans med 

tillhörande brödtexter och citat under varje enskild kategori. 

 

Tabell 3. Redovisning av huvudkategorier 

___________________________________________________________________________ 

 

Att bli fråntagen sin identitet och värdighet 

Att inte få vara delaktig i sin egen vård 

Att fostras istället för att vårdas 

___________________________________________________________________________ 

 

Att bli fråntagen sin identitet och värdighet 

 

Patienterna i studierna (Hughes et al., 2009; Johansson & Lundman, 2002; Kuosmanen et al., 

2007;  Lorem et al., 2015; Olofsson & Norberg, 2001; Stensrud et al., 2015) beskrev 

upplevelsen av att vårdas under tvång som en tid då de inte fick bestämma över sig själv, 

patienterna beskrev känsla av en identitet och självbestämmande förlust. Att de inte fick 

lämna avdelningen när de ville samt att få sina värdesaker fråntagna upplevdes som 

frihetsberövande (Hughes et al., 2009; Johansson & Lundman, 2002; Kuosmanen et al., 2007; 

Lorem et al., 2015; Olofsson & Norberg, 2001; Stensrud et al., 2015). Då patienterna fick 

lämna avdelningen oftare upplevde patienterna att de då återfick en del av sin förlorade 

autonomi (Andreasson & Skärsäter, 2012). Patienterna i studierna upplevde att de inte blev 

sedda som enskilda och unika personer av personalen, en del beskrev det som att de var 

osynliga, detta medförde en upplevdes av att ens identitet och värdighet blev fråntagen 

(Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001). Vårdtiden under tvång 

upplevdes som en känsla av att ständigt var underlägsen som människa då patienternas 

åsikter inte värderades, patienterna beskriver en känsla av att vara besvärade och frustrerade 

då de inte blev tilltalade av personalen (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 

2001). Att ständigt bli kränkt och ifrågasatt av personalen fick patienterna att känna sig 
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förminskade (Ejneborn Looi et al., 2015). Vissa patienter upplevde det som att personalen 

förmedlade att de inte var intresserade av att förstå deras problem eller lyssna till deras 

behov, vilket även det ökade patienternas känsla av minskad värdighet (Loft & Levander, 

2015). Förlusten av självbestämmanderätt beskrev patienterna som en känsla av att inte bli 

tagen på allvar av personalen (Lorem et al., 2015). Att bli behandlad som ett barn och som att 

du är dum i huvudet beskriver ett flertal patienter som en kränkning av deras värdighet 

(McGuinness et al., 2013; Olofsson & Jacobsson 2001). Att inte kunna lita på personalen då 

de ständigt bröt sina löften och ändrade på överenskommelser beskrev patienterna i studierna 

som en känsla av misstro i sin relation till personalen (Ejneborn Looi et al., 2015).  

Patienterna upplevde att personalen enbart behandlade sjukdomen med mediciner, men att 

ingenting gjordes för att öka deras självbestämmande. Detta beskriver patienterna som en 

upplevelse av att personalen inte brydde sig om dem (Loft & Levander, 2015). Att få känna 

mänsklig kontakt och att personalen bryr sig, beskrevs av patienterna i studierna som en 

trygghet och något som fick dem att må bättre på avdelningen (Olofsson & Jacobsson, 2001).  

 

 

‘You become a nobody, they can do whatever they want with you, although 

maybe you are a very valuable person being in a crisis.’ (Olofsson & 

Jacobsson, 2001, s. 362).  

         

Upplevelsen av tvångsvården blev mindre negativ enligt patienterna i denna studie om de fick 

behålla så mycket av sin självbestämmanderätt som möjligt. Detta gjordes genom att få fatta 

egna beslut istället för att personalen skulle bestämma åt dem (Andreasson & Skärsäter, 

2012). Att bli utsatt för tvångsåtgärder av personalen fick patienterna att uppleva det som att 

de blev behandlade som djur vilket gjorde att patienterna agerade som djur tillbaka (Hughes 

et al., 2009; McGuinness et al., 2013). Känslan av att vara övervakad och ständigt 

kontrollerad beskrev patienterna som väldigt frustrerande (McGuinness et al., 2013). Att 

personalen alltid är närvarande och att man som patient aldrig fick vara ifred beskrevs som 

jobbigt och irriterande. En del patienter beskrev det som en varaktig känsla av ängslan 

(Wyder et al., 2015).  
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‘I just decided to accept it, because the situation wasn’t good. I wanted to 

get away from the closed ward as soon as possible. Then I was put in belts 

once more while I was hospitalized in December. I’d actually been out one 

night, on the run. The situation was so uncomfortable. I was so observed, 

and it was like staff seemed very uncertain about me and I began to wonder. 

I reacted to their behaviour. ‘(Lorem et al., 2015, s. 235).  

 

‘The worst thing you can hear from the person who decides over your life 

and treatment is that he/she does not have time for you.’ (Olofsson & 

Jacobsson, 2001, s. 362). 

 

Att inte få vara delaktig i sin egen vård 

 

Patienterna i studierna (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Wyder et 

al., 2015) önskade att de skulle bli inkluderade i planeringen av sin egen vård och känna sig 

mer delaktiga. De påtalade även vikten av att ha en ömsesidig relation och kommunikation 

med vårdpersonalen (Johansson & Lundman, 2002). En del av patienterna hade svårt att ta 

beslut i vårdfrågor då de själva inte förstod tillståndets allvar, dessa patienter beskrev en 

känsla av lättnad att inte behöva vara delaktig då de inte mådde bra (Andreasson & Skärsäter, 

2012). Patienterna i studien upplevde tvångsåtgärder som mer negativa om de inte kände sig 

delaktiga i sin egna vård och då de inte förstod varför de utsatts för tvång (Lorem et al., 

2015).  

 

Patienterna beskrev upplevelsen av att sjuksköterskorna hade andra uppgifter och då inte 

avvarar den tid som patienterna behövde. I studien uttryckte även patienterna att det var svårt 

att få den hjälp som behövdes av personalen då de inte visste vilken sjuksköterska som var 

deras (Wyder et al., 2015). Sjuksköterskor som hade andra uppgifter men ändå fann tid för 

patienterna skapade en positiv upplevelse (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & 

Norberg, 2001; Wyder et al., 2015).  

 

Patienter i studien upplever att relationen till sig själv försvann i samband med att bli 

tvångsinlagd på avdelning, känslan av att vara ovetande om tid och rum beskrev ett flertal 

patienter i studien av Hughes et al. (2009) som stressande. Ovisshet, att inte veta varför man 
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var inlagda på tvångsvård eller vad som skulle hända på avdelningen beskrev patienterna som 

frustrerande (Johansson & Lundman, 2002; Lorem et al., 2015; McGuinness et al., 2013; 

Olofsson & Jacobsson, 2001; Stensrud et al., 2015). Brist på information av personalen om 

varför tvångsvård och tvångsåtgärder var aktuella skapade frustration hos patienterna 

(Olofsson & Jacobsson, 2001; Wyder et al., 2015). En känsla av maktlöshet och försummelse 

beskrevs av patienterna i studierna då personalen ignorerade och inte lyssnade på dem och 

deras behov av hjälp. En del av patienterna ansåg att tvångsåtgärderna som de utsattes för inte 

hade behövts om personalen hade lyssnat på dem från början (Ejneborn Looi et al., 2015).  

 

 ‘I didn’t know what was wrong with me, I just knew there was something 

wrong with me.’  (McGuinness et al., 2013, s. 731). 

 

 

Brist på frihet på en sluten psykiatrisk vårdavdelningen fick många patienter i studien att 

känna sig ensamma och uttråkade. Att inte ha möjlighet att sysselsätta sig ledde till att 

patienterna inte trivdes på avdelningen (Andreasson & Skärsäter, 2012). Aktiviteter och 

dagliga rutiner beskrevs som helande och bidrog till ökat välbefinnande och var något 

patienterna önskade mer av då detta hjälpte dem skingra sina tankar (Andreasson & 

Skärsäter, 2012; Olofsson & Jacobsson, 2001). Känslan av rastlöshet bidrog till att 

självförtroendet minskade och det blev bara värre av att vistas på avdelningen beskrev 

patienterna i Hughes et al. (2009) och McGuinness et al. (2013). 

 

Att fostras istället för att vårdas 

 

För att få permission beskriver patienterna i studien att de var tvungna att uppföra sig samt 

hur missförstånd mellan patient och personal och medicinvägran kunde resultera i att 

tvångsvården förlängdes (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; 

Stensrud et al., 2015; Wyder et al., 2015). Personalens förmyndarmentalitet och brist på 

förståelse gjorde att patienterna upplevde sig bli fostrade istället för vårdade vilket kändes 

som en skam för dem. Patienterna i studien beskrev hur de försökte dämpa skammen de 

kände genom att skada sig själv (Ejneborn Looi et al., 2015). De uttryckte att det enda sättet 
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att bli lugn på och sluta skada sig själv, var om personalen gav hjälp och stöd istället för att 

försöka fostra dem i hur de skall bete sig (Andreasson & Skärsäter, 2012; Ejneborn Looi et 

al., 2015; McGuinness et al., 2013).  

 

‘What worries me a bit is that there can easily be misunderstandings if it’s 

very rigid. What if I’m really trying hard to stick to their rules and 

something happens beyond my control?’ (Stensrud et al., 2015, s. 213) 

 

I studien upplevde patienterna att personalen använde sig av provokation för att göra det okej 

att använda tvångsåtgärder (Ejneborn Looi., 2015). Känslan av att tvångsåtgärder missbrukas 

och brukades då det var en lättillgänglig åtgärd upplevde patienterna som maktmissbruk av 

personalen (Olofsson & Norberg, 2001; Stensrud et al., 2015). Patienter beskrev i studierna 

att de många gånger blev tvångsmedicinerade utan att först få chansen att frivilligt ta 

medicinerna (Johansson & Lundman, 2002; Lorem et al., 2015; McGuinness et al., 2013; 

Wyder et al., 2015). Avdelningens säkerhetsrutiner av att ta bort möbler och personliga 

ägodelar beskrev patienterna som en känsla av bestraffning (Hughes et al., 2009). 

 

They used to take away my furniture, so I was left with a mattress on the 

floor. And, no sheets, no bedding [. . .] So those were the ways that they 

used to punish me. (Hughes et al., 2009, s. 156) 

 

Att inte behöva förklara sig själv för läkare och vårdpersonal fick patienterna att känna att 

personalen var engagerade och förstod deras individuella behov (McGuinness et al., 2013). 

Om personalen var professionell och respekterade patienternas privatliv, bidrog detta till att 

upplevelsen av att vårdas under tvång blev mindre negativ (McGuinness et al., 2013; Wyder 

et al. 2015). Patienterna i Lorem et al. (2015) beskrev att om sjukvårdspersonalen byggde en 

tillitsfull relation med dem redan från inskrivningen hade detta kunna hjälpa dem bygga upp 

sitt självförtroende. Patienterna i samma studie beskrev även att det som vårdpersonal och 

patienten är viktigt att ha förståelse för varandras synsätt för att kunna bygga en tillitsfull 

relation (Lorem et al., 2015). En del patienter i studien ansåg tiden då de vårdades under 

tvång som nödvändig, då de annars hade tagit livet av sig. De upplevde en trygghet men att 
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vara inlåst på avdelningen, då de inte kunde skada sig själv eller sin omgivning (Johansson & 

Lundman,2002).  
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Diskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av tvångsvård inom 

den psykiatriska slutenvården. Analysprocessen resulterade i 3 slutkategorier: Att bli 

fråntagen sin identitet och värdighet, att inte få vara delaktig i sin egen vård och att fostras 

istället för att vårdas. 

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevt både positiva och negativa upplevelser av att 

vårdas under tvång. Att inte få bestämma över sig själv beskrev patienterna som en förlust av 

identitet och autonomi och att de upplevde sig bli frihetsberövade då de inte fick lämna 

avdelningen som de ville. En förutsättning för autonomi enligt Levinsson (2008) är att 

personen vid något tidigare tillfälle i livet besuttit förmågan att själv fatta beslut, då begreppet 

autonomi enligt Levinsson inte endast står för rätten att bestämma själv utan också för 

förmågan att kunna bestämma själv. MacNeela, Scott, Treacy, Hyde och Mahony (2012) 

menar att patienter med psykiatriska diagnoser ofta ses som sårbara eller hotfulla vilket ofta 

leder till att sjuksköterskor på olika sätt försöker styra patienternas beteende och 

förväntningar. Detta innebär en autonomi förlust för patienten. Personer som blir fråntagen 

sin autonomi beskriver det ofta som en förlust av frihet och värdighet (Van Den Hooff och 

Goossensen, 2014). Förlusten av värdighet beskrivs enligt Lindwall, Boussaid, Kulzer och 

Wigeblad (2012) som att bli avvisad, övergiven och lämnad ensam kvar i lidande utan att ha 

någon att dela känslan det med. Personerna beskriver även hur deras värdighet kunde 

respekteras om de möts med ömsesidighet av en annan person och blir lyssnad till. Cole, 

Wellard och Mummery (2014) menar att om vårdpersonal ofta gör en felaktig bedömning av 

patienter med psykiatrisk problematik och då ser dem som en mindre kapabel person, finns 

det en risk att vårdpersonal enbart utgår till övrig personals förutfattade meningar om 

patienten. Detta kan då innebära att patienten aldrig får en chans att bevisa sin egna förmåga. 

Det finns dock situationer där sjuksköterskan behöver gå emot en patients önskan och 

tillfälligt kränka hens autonomi, det kan vara om en person är så svårt sjuk att det inte går att 

föra en dialog med hen utan det bästa sättet att hjälpa personen för stunden är genom 

tvångsmedicinering. Detta innebär att man måste ta ett yrkesmässigt ansvar och använda sin 
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makt mot patienten för att fatta ett beslut som ur ett vårdperspektiv är nödvändigt (Lloyd, 

2007). Patienterna i denna studie upplevde att personalen inte hade tid för dem och inte 

visade något intresse i att ens förstå sig på dem. Detta anser vi kan ses som en förklaring till 

vårdens brist på ett personcentrerat synsätt vilket visar sig i dåligt bemötande gentemot 

patienter. För att förändra detta och även förbättra möjligheten till att kunna arbeta mer 

personcentrerat krävs ökad kunskap hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal men även på 

ledningsnivå för att vården skall kunna förbättras. Ejneborn Looi beskriver i sin 

doktorsavhandling (2015) att det är personalens sätt att tillämpa vård som får patienterna att 

känna sig maktlösa och att personalens sätt att ignorera patienternas behov som skapar ett 

onödigt lidande hos patienten. Gilburt, Rose och Slade (2008) menar att vårdpersonalen 

borde sträva efter att bygga en relation till patienten för att på så sätt kunna skapa en 

förståelse för patienten och kunna gå till botten med hens problem.  

 

Att bli behandlad med respekt och rättvisa är en mänsklig rättighet och ett mellanmänskligt 

beteende som en människa förväntas följa samt besvara i mötet med andra. I denna 

litteraturstudies resultat framkom det att patienterna kände sig behandlade som luft och inte 

sedd som en människa i mötet med vårdpersonalen. Om en människa inte blir behandlad med 

respekt uppfattar dem ofta det som en kränkning och respektlöshet från den andra personen. 

Att bli kränkt eller respektlöst behandlad bidrar ofta till en tillfällig förlust av integritet hos 

den drabbade personen (Moule & Wallance, 2017). Enligt Dahlberg (2002) kan en maktlös 

situation som inte är jämnställd mellan patient och personal innebära ett vårdlidande för 

patienten. Ett vårdlidande kan ofta innebära att patienten känner sig i underläge, mindre 

betydelsefull och upplever vanmakt och förtvivlan samtidigt som de är beroende av 

vårdpersonalen och vården i sig. Dahlberg beskriver att ett vårdlidande kan uppstå när vården 

inte har förmågan att erbjuda ett gott vårdande. Vi anser att därför att det är viktigt att man 

som vårdpersonal visar respekt och hänsyn till patientens berättelse och situation, utan 

förutfattade meningar eller förväntningar.  

 

Studier (Van Den Hooff och Goossensen, 2014); Björkdahl, Hansebo och Palmstierna, 2012) 
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visar att att vårdkvaliteten ökar om relationen är bra mellan patient och personal samt att det 

är viktigt att personalen bemöter patienterna på ett empatiskt och professionellt sätt. Som 

vårdpersonal är det viktigt att man är medveten om relationens betydelse och arbetar 

relationsinriktat för att minska risken att kränka en patients autonomi och värdighet. Ett 

grundläggande mål med vården är patienternas tillfrisknande och för att kunna förbättra 

vården krävs det att personalen är lyhörd och uppmärksam gentemot patienternas synpunkter 

och behov. I denna litteraturstudie upplevde vissa patienter att personalen förmedlade att de 

inte var intresserade av att förstå deras problem eller lyssna till deras behov, vilket minskade 

patienternas känsla av trygghet och värdighet.  

 

En modell som Björkdahl, Hansebo och Palmstierna (2012) beskrivs som ett verktyg för att 

öka vårdkvalitet och minska risk att kränka patienterna är Bergenmodellen som är en 

arbetsmodell som strävar efter att förebygga och lära sig bemöta hot och våld inom 

psykiatrisk vård. Syftet med bergenmodellen är att skapa en vårdmiljö som på bästa möjliga 

sätt fungerar både för patienter och personal. Den syftar till att skapa en så god relation som 

möjligt mellan parterna. Bergenmodellen utgör grunden för de värderingar och det 

bemötande som den psykiatriska vården skall innefatta. Modellen innehåller riktlinjer för hur 

personalen ska agera i olika situationer. Den bygger på tre grundfundament; positiv 

inställning, känslomässig balans och fungerande ordning. Detta innebär att vården skall utgå 

från ett humanistiskt synsätt där man strävar efter att bygga en relation med patienten, att man 

som personal lära sig behärska sina egna känslor och i en stressig situation kunna agera 

problemlösande och trygghetsingivande samt arbeta enligt vissa strukturer och rutiner då 

detta skapar trygghet och förutsägbarhet som minskar risk för hot och våld. Grundtanken med 

modellen är att både patienter och personal ska känna sig trygga och säkra inom den 

psykiatriska vården. Resultatet i denna studie visar på vikten av mänsklig kontakt och om 

patienterna verkligen känner att personalen bryr sig om dem och lyssnar på deras behov så 

skapar det trygghet och får patienterna att må bättre. Med utgångspunkt i Van Den Hooff och 

Goossensen (2014) och Björkdahl et al. (2012) drar vi därför slutsatsen att en god relation 

mellan personal och patient är en grundläggande del i arbetet med patienter som vårdas under 
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tvång. I resultatet nämns det även att ett fåtal patienter upplevde tvångsvården som 

nödvändigt då de annars hade tagit livet av sig och de upplevde en trygghet av att bli inlåsta 

på avdelning både för sig själv och för samhället. Patienternas upplevelse av behovet av 

tvångsvård stämmer överens med tvångsvårdens mål som enligt Ottosson och Ottosson 

(2007) är att skydda patienterna och andra i dennes omgivning. 

       

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer som vårdas under tvång hade en önskan 

om att bli inkluderade i planeringen av sin egen vård, då de annars upplevde en känsla av 

ovisshet och en förlust av relation till sig själv. Neville (2003) beskriver att ovisshet kan 

upplevas på olika sätt beroende på personens sjukdom, brist på information och stöd är 

bidragande faktorer till upplevelsen av ovisshet. Litteraturstudiens resultat visar på att brist på 

information och kommunikation från vårdpersonalen bidrog till att patienterna inte kände sig 

delaktiga i sin vård då de inte fick veta vad som var planerat härnäst. Enligt ICN (2012) 

etiska kod för sjuksköterskor bör sjuksköterskan ge tydlig, adekvat och individanpassad 

information till patienterna under hela vårdtiden. I Sverige finns det även lagstadgad att 

patienterna har rätt till information om inläggning och sina rättigheter under tvångsvård (SFS 

1991:1128). Målet med ett vårdsamtal mellan patient och personal är att ge patienten stöd och 

inge hopp genom att se patientens unika behov och hens situation (Hedelin, 2006). Genom att 

tydligt informera patienten om anledningen till varför hen vårdas under tvång, vilka olika 

behandlingsmöjligheter som finns samt genom att göra patienten delaktig i vårdplaneringen 

tror vi detta skulle minska patienternas upplevelse av ovisshet och brist på delaktighet under 

sin tid på en sluten psykiatrisk vårdavdelning. Kitson, Marshall, Bassett och Zeitz (2013) 

menar att kärnan i en personcentrerad vård är att patienten ska vara delaktig och att ett 

förhållande mellan patient och vårdpersonal främjar vården. Det är av stor vikt att se 

patienten som en autonom person och att vårdplanen som upprättas utgår från patientens 

individuella behov. Vi drar därför slutsatsen att det är viktigt med information och att 

patienten så långt det är möjligt får vara delaktig och ta beslut kring sin vård. Detta kan bidra 

till att patienten känner viss kontroll och makt över sin situation vilket även kan minska 

risken för hot- våldsituationer.   
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Empowerment är ett begrepp som enligt Svedberg (2011) innebär att patienten har en aktiv 

roll i sin egna hälso- och sjukvård där de sätter upp mål, handlingar, får stöd till egna beslut 

och styrkan till självbestämmanderätt. Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) beskriver 

hur engagemang mellan vårdpersonalen och patienter med en psykiatrisk sjukdom är viktigt 

då patienters önskan var att vårdpersonalen skulle ta sig tid att lyssna, vissa uppmärksamhet 

och engagemang. Chansen att patienterna kunde känna lycka och bevara hoppet om sin 

framtid bibehölls om detta gjordes. Vi anser att tillämpningen av empowerment i den 

psykiatriska vården ger patienter kontroll över sin situation och ökar deras delaktighet i 

vården och drar därmed slutsatsen att egenmakt är en personlig rättighet för alla personer 

oavsett sjukdom.  

 

I resultatet framkom det även att personalen hade en förmyndarmentalitet gentemot 

patienterna som upplevdes som fostrande istället för vårdande av patienterna. De var tvungna 

att uppföra sig för att till exempel få permission, gjorde de inte detta blev de straffade. 

Hörberg (2008) beskriver fostran inom vården som ett sätt för personalen att få patienterna att 

anpassa sig och bli underkastade vården för att på så sätt kunna hantera dem. Hon nämner att 

vården idag använder sig av korrigerings metoder som bygger på att bra beteende belönas och 

mindre bra beteende nonchaleras eller bestraffas. Vi anser att detta är maktmissbruk av 

sjuksköterskorna som används då de inte fått rätt utbildningen i hur man skall hantera en 

sådan situation. För att minska brukandet av tvång och bestraffning handlar det om att som 

vårdpersonal besitta tillräckligt god kunskap om hur man vårdar under tvång samt om att vara 

lyhörd patienten behov. Rask och Brunt (2007) menar i sin studie att uppmuntran, stödjande 

handling samt medvetandegörande samtal och praktisk färdighetsträning är en förutsättningar 

för att skapa en bra miljö på en psykiatrisk vårdavdelning. Ejneborn Looi menar i sin 

doktorsavhandling (2015) att det är gemensamma faktorer som bidrar till att behovet av 

tvångsåtgärder minskar. Om vårdpersonalen aktivt eftersträvade en nära relation till patienter 

och har fokus på empowerment istället för kontroll och korrigering kan man minska 

användandet av tvång, minska risken för onödigt lidande för patienter och på så sätt hitta 

alternativ till tvångsåtgärder.  
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Metodkritik  

 

Till denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts. Enligt Polit och Beck (2012) finns 

fem kriterier som kan vara lämpliga att utgå från vid bedömningen av studiens trovärdighet, 

dessa är tillförlitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och äkthet. 

Litteraturstudiens metod kommer diskuteras utifrån dessa kriterier. 

 

Om en studies resultat är reproducerbart menar Polit och Beck (2012) att studiens 

tillförlitlighet stärks. Vilket innebär att om studien skulle göras igen, med samma 

tillvägagångssätt, skulle resultatet då bli liknande. Denna litteraturstudies tillförlitlighetstärks 

av att alla steg i metoden är utförligt beskrivna. Den systematiska litteratursökningen finns 

visad i en tabell och beskrivs även i löpande text där sökord, begränsningar och 

inklusionskriterier finns beskrivna. Det som sänker tillförlitligheten i denna litteraturstudie är 

att den första litteratursökningen inte blev rätt genomförd. Det gick för fort och sökningen 

blev inte systematisk. Artiklar hann väljas ut och analysprocessen hann påbörjas innan 

misstaget uppdagades. En ny sökning var tvungen att genomföras där de redan valda 

artiklarna gick att återfinna. Där av det höga antalet träffar i den systematiska 

litteratursökningen i tabell 1. Den systematiska litteratursökningen hade även kunnat 

förbättras genom att fler databaser hade använts. De valda artiklarna kvalitetsgranskades 

utifrån ett färdigt protokoll för kvalitativa studier (Willman et al., 2011). 

Relevansbedömningen och kvalitetsgranskningen utfördes först individuellt för att sedan 

gemensamt bedömas av båda författarna. Detta tillvägagångssätt styrks och beskrivs av 

Willman et al. (2011) som ett sätt att ge studien en större tyngd. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) stärks även tillförlitligheten av att kodning och kategorisering utförts 

tillsammans mellan författarna då detta främjar till reflektion och diskussion mellan parterna. 

Trovärdighet innebär studiens genomförande och det åtgärder som författarna gjort för att 

visa på studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Studiens resultat ska enligt Polit och Beck 

(2012) återspegla studiens deltagares röster för att på så sätt uppnå bekräftelsebarhet.  
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Analysprocessen utfördes i flera steg för att säkerställa att kategorierna blev så uttömmande 

som möjligt och för att minska risk för tolkning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) sker 

alltid en viss tolkning trots att analysprocessen är utförd induktivt och med manifest 

innehållsanalys. Då meningsenheterna togs ut märktes varje enhet för att det skulle kunna gå 

att spåra ursprungskällan lättare om osäkerhet uppstod kring meningsenhetens mening eller 

sammanhang. Samtliga kategorier märktes även, vilket bidrog till att det under analyarbetet 

gick att gå fram och tillbaka mellan de olika kategoriseringsstegen för att säkerställa att varje 

meningsenhet var korrekt kategoriserad. Analysprocessen alla steg presenteras i denna 

litteraturstudie, vilket stärker litteraturstudiens tillförlitlighet.  

 

Om en studies resultat kan överföras eller appliceras i fler än ett sammanhang eller till fler än 

en grupp innebär detta att studies resultat är överförbart. Det är enligt Polit och Beck (2012) 

forskarens ansvar att genom hela arbetet ha tillräcklig och tydligt beskriven data men att det 

läsarens ansvar att själv dra slutsaten om datan är överförbart till ett annat kontext eller inte. 

Det kan vara av stor värde att som författare tydligt beskriva deltagarna i studiens bakgrund 

såsom kultur, i vilket sammanhang datainsamlingen skett samt vilken analysmetod som 

använt (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Trovärdigheten i en studie kan speglas i val av sammanhang, inriktning, förhållningssätt och 

deltagare. Till exempel, genom att ha en variation i kön och ålder kan detta ge en rikare grund 

av fenomenet som valts att studeras. I tabell 2 över denna litteraturstudies valda artiklar står 

det i vilket land studien är genomförd i, vilken metod de använt sig av och hur många 

personer som ingått i respektive studie. Detta kan underlätta läsarens tolkning av datan, om 

den är överförbart eller inte. Denna litteraturstudie har valt studier som kom från olika länder 

för att skapa en variation ur ett kulturellt perspektiv. Bland våra tolv valda artiklar var 6 olika 

länder representerade, fem av studier var från Sverige. Antalet män och kvinnor i respektive 

studie var inte angivet utan det angavs bara antal deltagare. Detta kan bero på sekretessen 

som råder inom psykiatrisk tvångsvård, men det kan även beror på att patienten i fråga vill 

vara anonym.  
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Denna litteraturstudies resultat presenteras först i en kort brödtext med en tabell över 

slutkategorierna. Under varje slutkategori beskrevs sedan kategorins innehåll i en längre text 

som stärks av citat som speglar deltagarnas röster. Om en text förmedlar en känsla över 

deltagarna och deras levda upplevelser på ett sådant sätt att läsaren kan förstå deras liv och 

upplevelse som det var, har ett äkthetsvärde uppnåtts och gett sig tillkänna (Polit & Beck, 

2012). Då man arbetar med meningsenheter är det viktigt att bevara dess kärna och inte 

skriva bort dess innehåll. Det handlar om personers beskrivningar av deras levda upplevelser 

av ett visst fenomen och då är det viktigt att man inte förvränger eller överdriver det som 

sägs. För att inte riskera att överdriva en upplevelse översattes meningsenheterna ordagrant 

för att behålla kärnan i textenheterna för att sedan omformuleras så de blev grammatiskt 

korrekta.   
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Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur patienterna upplevde att de blivit fråntagna 

sin identitet och autonomi, att de blivit kategoriserade som någon de inte är samt att de inte 

hade tillgång till frivilliga val. Detta påverkade patientens dagliga liv negativt då det är 

påfrestande att inte få bestämma över sitt eget liv. Därför är det viktigt att varje patient ska ha 

rätt till självbestämmande oavsett sjukdom för att kunna ha kontroll över sitt liv och sin hälsa. 

I klinisk praxis är det viktigt att tillgodose alla personer utifrån ett individuellt synsätt och ge 

patienterna delaktighet i sin vård. Genom att se varje person utifrån ett humanistiskt 

perspektiv och involvera dem i sin vård så skapas det en delaktighet vilket kan medföra 

känslan av att ens identitet och autonomi bibehålls istället för att bli fråntagen. Genom att 

arbeta personcentrerat kan hälso- och sjukvården se till varje persons behov av stöd och hjälp 

tillgodoses och ändå låta patienten vara delaktig i sin vård. Vidare behövs mer forskning 

inom området alternativa åtgärder istället för tvångsåtgärder samt hur vårdpersonalen 

upplever sitt arbete där de dagligen vårdar under tvång. Förhoppningsvis kan den 

professionella medvetenheten förbättras genom att personalen får stöd att i att skapa 

relationer till patienterna och reflektera mer kring omvårdnadsarbetet ur ett personcentrerat 

perspektiv istället för att åtgärda problematiska beteenden.  
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