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Sammanfattning  
Bakgrund: All vård ska ges på lika villkor och alltid med respekt för människors rätt 

till autonomi och integritet. Psykiatrisk tvångsvård krävs i de fall när det finns behov av 

heldygnsvård på sjukhus, att personen motsätter sig frivillig vård eller att personen lider 

av en allvarlig psykisk störning. Mer kunskap om patienters erfarenheter av tvångsvård 

kan bidra till en större förståelse hos personalen inom vården.  

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska 

heldygnsvården. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie. Tio vetenskapliga kvalitativa artiklar användes i 

resultatet. Hildegard Peplau´s teori om interpersonliga relationer har använts som 

teoretisk referensram.  

Huvudresultat: Resultatet visade mestadels negativa erfarenheter av tvångsvård, där 

det mest centrala handlade om personalen och patienternas relationer. Patienter önskade 

mer tillit, ha godare kommunikation och bli bemötta med respekt av personalen. En stor 

del handlade om förlorad självständighet samt brist på autonomi, information och 

delaktighet. Det framkom att tvångsåtgärder även kunde leda till negativa följder efter 

vårdtidens slut. Resultatet beskrevs i fyra teman: Patienters erfarenheter av information 

och dess betydelse, Patienters erfarenheter av relationer mellan patient och personal, 

Patienters erfarenheter av livet efter tvångsvård och Patienters reflektioner efter 

erfaren tvångsvård. 

Slutsats: Tvångsvård innebär att patientens autonomi, värdighet och delaktighet i 

vården inte alltid kan tillgodoses. Huruvida patienter upplever erfarenheter som positiva 

eller negativa beror mycket på vilken relation de har till personalen. Engagerad personal 

samt en god kommunikation kan bidra till en förbättrad kvalitet av vården.  

Nyckelord: Erfarenheter, relationer, tvångsvård, tvångsåtgärder, psykiatriska patienter 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

Background: All care must be given on equal terms and always with respect for 

people's right to autonomy and integrity. Psychiatric involuntary treatment is required in 

cases where there is a need for 24-hour care, that the person opposes voluntary care or 

that the person suffers from a serious mental disorder. More knowledge about patients' 

experiences of involuntary treatment can contribute to a greater understanding of the 

healthcare staff. 

Aim: The aim of this study was to describe patients´ experiences of involuntary 

treatment in psychiatric 24-hour care. 

Method: Descriptive literature review. Ten qualitative articles were used in the results. 

Hildegard Peplau´s theory of interpersonal relations in nursing has been used as a 

theoretical frame of reference.  

Main result: The result showed mostly negative experiences of involuntary treatment, 

where the most central part was about the staff and patients' relations. Patients wanted to 

gain greater trust, have better communication and be treated with respect by the staff. A 

great deal was about lost independence as well as a lack of autonomy, information and 

participation. It was found that coercive measures could also lead to negative 

consequences after the end of care. The results were described in four themes: Patients' 

experiences of information and its significance, Patients' experiences of patient-staff 

relationships, Patients' experiences of life after involuntary treatment and Patients' 

reflections of experienced involuntary treatment. 

Conclusion: Involuntary treatment means that the patient's autonomy, dignity and 

participation in care cannot always be met. Whether patients think of their experiences 

as positive or negative depends greatly on their relationship with staff. Committed staff 

and good communication can contribute to an improved quality of care.  

 

Keywords: Coercion, Experiences, Involuntary treatment, Psychiatric patients and 

Relations. 
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1. Introduktion  

Den psykiatriska vården omfattas av hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 (HSL) (Heise 

Löwgren 2019). Enligt HSL finns en skyldighet att vården alltid ska ges på lika villkor, 

ha en god kvalitet, vara lättillgänglig och alltid med respekt för människors rätt till 

autonomi och integritet, även när det gäller tvångsvård. Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård 1991:1128 (LPT) (Heise Löwgren 2019) kompletterar HSL. För att någon 

ska kunna tvångsvårdas krävs ett behov av heldygnsvård på sjukhus, att personen 

motsätter sig frivillig vård eller att personen lider av en allvarlig psykisk störning. Som 

allvarlig psykisk störning ingår psykotiska tillstånd, allvarliga depressioner med 

suicidrisk och vissa impuls- och personlighetsstörningar. Cirka 12000 personer vårdas 

enligt LPT varje år (Socialstyrelsen 2019). Efter bedömning av legitimerad läkare kan 

denne skriva ett vårdintyg om tvångsomhändertagande som är giltigt i 24 timmar. Under 

den tiden ska en specialistläkare bedöma om patientens vårdintyg ska förlängas. Vid 

intagning ska en vårdplan upprättas, gärna i samråd med både patient och närstående. 

Efter fyra veckor måste eventuell förlängning motiveras av läkaren vid en förhandling i 

förvaltningsrätten (Arlebrink 2014).  

Tvångsvård innebär att en person tvingas till vård. I begreppet tvångsvård ingår även 

åtgärder som tvångsmedicinering, avskiljning samt bältesläggning, även kallat bältning. 

Avskiljning innebär att patienten begränsas till ett rum för att minimera risken att denna 

skadar sig själv eller andra. Bältning innebär att patienten blir fastspänd vid en brits, 

vilket beskrivs vara den mest kontroversiella åtgärden. I några länder har det utvecklats 

metoder för att undvika bältning, genom att personalen fått ingå i stora 

utbildningsinsatser. För personalen är det rutin att ventilera med varandra efter 

bältesläggning. Dock har inte patienterna eller medpatienterna samma möjlighet till 

detta, trots att behovet antagligen finns. Det är vården som är ansvariga för att hantera 

eventuellt våld, inte patienterna (Lindqvist 2012).  

Tvång ska alltid ske så skonsamt som möjligt och med stor hänsyn och respekt till 

vårdtagaren. Det ska alltid göras en avvägning huruvida nyttan med tvångsåtgärder 

leder till något positivt för patienten. Detta gäller all tvångsanvändning (Socialstyrelsen 

2014).  
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Svenska akademien (2015) beskriver begreppet erfarenhet som kunskaper och 

färdigheter erhållna genom något som man varit med om. Några större undersökningar 

över patienters erfarenheter av den psykiatriska vården har inte gjorts (Schröder 2014). 

Eftersom frihetsberövande samt tvångsåtgärder kränker en patients integritet är det 

enligt socialstyrelsen viktigt att patienten i efterhand ges möjlighet att förstå varför vissa 

åtgärder vidtagits, samt att patienten ges möjlighet att bearbeta det som upplevts 

(Socialstyrelsen 2014). Begreppet personlig integritet innebär rätten att inte bli kränkt. 

Fysisk integritet innebär att ingen har rätt till att röra en annans kropp utan samtycke. 

Med psykisk integritet menas att ens värderingar, åsikter, tro och mentala liv inte får 

kränkas (Medicin-Etiska rådet 2019).  

Fistein, Clare, Redley och Holland (2016) menar att det finns ett glapp mellan riktlinjer 

och det praktiska utövandet gällande beslut om tvångsvård. I en studie av Vuckovich 

(2015) får sjuksköterskor inom psykiatrin ta ställning till tvångsmedicinering. För 

patienter som inte bedöms vara i “tillräckligt” dåligt skick, försöker sjuksköterskorna 

undvika tvångsåtgärder, eftersom de upplever det som obefogat för icke-akuta patienter. 

I de fall där medicinering bedöms som nödvändigt är det viktigt att interagera med 

patienten innan. Detta för att ge patienten möjlighet till att känna sig trygg och 

avslappnad vid läkemedelsutlämning. Ibland uppstår situationer där patienter avböjer att 

ta sina läkemedel, det är i sådana situationer extra viktigt att personalen hittar orsaken 

till detta. För personalen kan detta kräva både energi och tålamod eftersom patienterna 

behöver få utrymme. I de flesta fall brukar patienten till slut acceptera att ta sina 

läkemedel vilket minska brukandet av tvång.  

1.1 Psykiatrisk omvårdnad och sjuksköterskans roll 

Skärsäter (2014) beskriver att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar tillsammans 

med vårdtagaren för att finna orsakerna som kan ha lett till psykisk ohälsa, arbetar fram 

en vårdplan och tillsammans kommer fram till hälsofrämjande åtgärder. De 

sjuksköterskor som möter patienter med psykisk ohälsa har en viktig roll och behöver 

utforma omvårdnaden utifrån patienternas behov. Det är sjuksköterskans ansvar och 

uppgift att identifiera, ta ställning och bedöma vilken typ av omvårdnadsbehov som 

finns för varje individ. Eineborn Looi, Gabrielsson, Sävenstedt och Zingmark (2014) 

påvisar i sin studie att flertalet anställda menar att ett gott förhållande mellan personal 
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och patient gjorde det lättare att undvika tvångsåtgärder och istället hitta andra 

alternativ. Detta innebär också att som personal våga ifrågasätta beslut som läkare tagit 

och försvara patientens rättigheter för att undvika tvång. På så vis skapas förtroende 

mellan patient och personal. Förtroendet måste också upprätthållas genom att bemöta 

patienters önskemål, exempelvis att de kan få möjlighet att välja vilken personal som 

ska observera dem. Det visar sig att risken att behöva hålla fast en patient minskar, om 

personal med en god relation till patienten försöker prata med patienten i första hand.  

Flertalet studier har påvisat olika faktorer hos personalen som kan påverka användandet 

av tvångsåtgärder. De vanligaste faktorerna som beskrivs är: personalens kön, ålder, 

arbetsplats, brister i relationen och kommunikationen med patienten, personalens 

utbildning och erfarenheter, dennes närvaro bland patienterna och personliga 

egenskaper (Bregar, Skela-Savič & Kores Plesničar 2018; Laukkanen, Vehviläinen-

Julkunen, Louheranta & Kuosmanen 2019).  

Sjöstrand et al. (2015) har gjort en studie där flera aspekter inom den psykiatriska 

tvångsvården undersökts och personal har fått beskriva sina erfarenheter. Bland annat 

beskrivs det att målet med tvångsvård många gånger är att återfå sin autonomi. Statens 

medicinsk-etiska råd (2019) beskriver autonomi som rätten till självbestämmande. 

Autonomiprincipen är en stor del av den medicinska etiken. Patienter har rätt att få veta 

vad behandlingar innebär, dess risker och konsekvenser. För att tillgodose autonomin 

måste personalens främsta fokus vara att göra gott och inte skada. Personalen menar 

dock att lagen inte är helt tydlig. Många gånger tas beslut baserade på ens egna 

erfarenheter och personliga värderingar över vad som är rätt och fel (Molewijk, Hem & 

Pedersen 2015; Sjöstrand et al. 2015).  

Flertalet sjuksköterskor beskriver känslor som frustration, skuld, skam och till och med 

hat över att tvingas utföra tvångsåtgärder mot andra människor (Laukkanen et al. 2019; 

Vuckovich 2015). Sjuksköterskor beskriver erfarenheter av hur tvångsvård kan kränka 

patienters värdighet och att patienter inom psykiatrin inte får gehör för exempelvis 

somatiska symtom. I sådana situationer betraktas vuxna patienter som om de inte är 

tillförlitliga. Det finns fortfarande fördomar om att psykiatriska patienter skulle vara 

farliga. Ofta är det personal inom den somatiska vården som har en okunskap och som 

känner rädsla över att vårda patienter med psykiatrisk problematik (Gustavsson, 

Wigerblad & Lindwall 2014). 
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Trotter och Ward (2012) beskriver etiska dilemman som kan uppstå inom psykiatrisk 

tvångsvård. Till exempel insamling av känslig information om patienters sociala eller 

ekonomiska utsatthet, som i ett senare skede kan bidra till något negativt. Andra 

exempel på etiska problem kan vara att personal inte förstår eller är medvetna om 

specifika processer för olika typer av behandlingar. Eller att de inte klarar av att förklara 

det för patienten på ett adekvat sätt. Detta kan leda till att personal oavsiktligt 

uppmuntrar eller framkallar olämpliga beteenden, vilket kan leda till att patienterna inte 

förstår vad som förväntas av dem. Enligt Eineborn Looi et al. (2014) kan sjuksköterskor 

ibland använda tvångsåtgärder som bestraffning. Exempelvis patienter som har en 

extremt provocerande attityd, trots att personalen upplever sig själva ha gjort ett bra 

jobb. Detta kan skapa en besvikelse och kan leda till att tvångsåtgärder vidtas helt utan 

anledning. Fortsatt tvångsmedicinering förekommer också i vissa fall när personalen 

blivit utsatta för våld. Då är det lätt att fortsätta medicinera för att de är rädda att det ska 

hända igen. I de fall som patienterna hade ett beteende som inte tolererades brukade 

personalen välja att ignorera patienterna. 

Gustavsson, Wigerblad och Lindwall (2014) beskriver sjuksköterskor erfarenheter av  

patienter som söker uppmärksamhet på olika vis. Men ju mer uppmärksamhet de vill ha, 

desto mindre får dem. Att bli ignorerade kan orsaka ännu mer ångest hos patienterna, 

medan personalen beskriver en trötthet och känslor av att vara överarbetade. Detta kan 

leda till att personalen inte orkar ge patienter den uppmärksamhet som de behöver. 

Patienterna upplevs också vara utan möjligheter till att kontrollera sin situation, utan de 

är tvungna att lägga sitt liv i andras händer. Sjuksköterskorna beskriver situationer när 

patienterna inte har möjlighet till att hålla någonting privat, inte ens för medpatienter. 

Stor skam kan yttra sig vid läkemedelsutlämning när övriga patienter kan lägga märke 

till hur många tabletter som lämnas ut, vilket räknas som ett mått på hur sjuk man är. 

Patienter beskrivs kunna komma till sjuksköterskan en stund innan utdelning för att 

undvika den skammen. Detta kan leda till att patienterna upplevs som krävande, vilket 

kan resultera i att patienterna istället blir ignorerade. Fysiska kränkningar kan inträffa 

vid vissa tvångsåtgärder. Att röra en annan människas kropp mot dennes vilja är 

ovärdigt, men ibland nödvändigt. Onödiga kränkningar vid tvång skulle kunna undvikas 

om åtgärden kunde planeras och diskuteras innan. Sjuksköterskor beskrev att brukandet 

av tvångsåtgärder mot patienter kunde skapa trauma och ångest hos personalen.  
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Förhållandet mellan personal och patient är komplicerat inom psykiatrisk tvångsvård. 

Patienterna är i en utsatt situation och personalen står över dem, även fast personalen 

beskrivs vilja ändra på detta. Sjuksköterskan ska agera som patientens advokat och 

försvara patientens värdighet (Gustavsson, Wigerblad & Lindwall 2014).  

1.2 Teoretisk referensram 

Hildegard Peplau började utveckla sin omvårdnadsteori om interpersonliga relationer, 

med målet att utveckla den psykiatriska omvårdnaden.  Det är vanligt förekommande 

bland omvårdnadsteoretiker att främst ha fokus på patienten. Peplau fokuserar mer på 

de interpersonliga processerna som omfattar relationen mellan sjuksköterska och patient 

och att förtroendet mellan dessa är en mycket viktig del i omvårdnadsprocessen. 

Omvårdnad är ett pedagogiskt instrument som ska leda till främjande av hälsan och att 

det bygger på relationen som utvecklas mellan människor. Hon beskriver miljön som ett 

föränderligt fysiologiskt, psykologiskt och socialt tillstånd som kan vara 

sjukdomsbevarande eller hälsofrämjande. Enligt Peplau är psykiatrisjuksköterskans 

viktigaste roll att vara rådgivare. Ett av de kliniska begrepp som Peplau utforskat 

handlar om isolering. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om problemen med 

isolering som leder till negativa konsekvenser för patienterna (Forchuk, Sieloff Evans, 

O´Connor 1995).  

1.3 Problemformulering 

Enligt HSL (Heise Löwgren 2019) ska vård ges med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Lagen har som mål att främja en god hälsa och ska ges 

på lika villkor till alla. Vid tvångsvård försvinner delvis dessa rättigheter och åtgärder 

görs ändå mot patientens vilja. Relation och kommunikation mellan patient och 

vårdgivare beskrivs påverka omvårdnaden. Tvångsmedicinering är ett exempel på en 

åtgärd som kan vara problematisk, både för patient och för sjuksköterska. Bristande 

autonomi, delaktighet och etiska dilemman är i ständigt fokus gällande den psykiatriska 

tvångsvården och de tvångsåtgärder som måste utföras. Patienters erfarenheter av den 

psykiatriska vårdens kvalitet har inte efterfrågats nämnvärt genom åren. Det har funnits 

tvivel huruvida det ger något att få åsikter från patienter med psykiatrisk problematik 

(Schröder 2014). Det är därför viktigt att undersöka vad den psykiatriska tvångsvården 

kan leda till för erfarenheter, sett från patienternas perspektiv.  
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1.4 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den 

psykiatriska heldygnsvården. 

 1.5 Frågeställningar  

·       Vilka erfarenheter beskriver patienter att de har av psykiatrisk tvångsvård? 

·       Vilka erfarenheter beskriver patienter att de har av tvångsåtgärder?  

2. Metod 
2.1 Design 

Utifrån studiens syfte valdes en beskrivande litteraturstudie som design (Polit & Beck 

2017). 

2.2 Sökstrategi 

Databaserna PubMed och PsycINFO användes i sökandet efter artiklar. Enligt Polit och 

Beck (2017) är dessa tillförlitliga databaser inom området omvårdnad. I sökandet efter 

lämpliga sökord utifrån studiens syfte användes svenska MeSH- termers (Medical 

Subject Headings) ordlista. Genom att använda sig av MeSH-termer kan sökningen 

efter vetenskapliga artiklar underlättas i PubMed, eftersom de är kopplade till olika 

nyckelord som finns i artiklarna (Polit & Beck 2017). Med hjälp av ordlistan hittades 

sökorden “Involuntary treatment, psychiatry”, “Coercion”, “Committment of mentally 

ill”, samt “Inpatients”. Sökorden kombinerades och då användes de booleska termerna 

“AND” samt “OR” vilket gjorde att sökningen både kunde begränsas och expanderas 

(Polit & Beck 2017).  Begränsningar i sökningen i PubMed gjordes i form av att 

artiklarna skulle vara publicerade under de senaste 10 åren samt ha Engelska som språk. 

I PsycINFO gjordes sökningar med hjälp av “Thesaurus” med sökorden “Involuntary 

treatment”, “Coercion”, “Psychiatric patients”, “Psychiatric hospitalization”, 

“Psychiatric Hospital Admission”, “Psychiatric Hospital Discharge” och “Psychiatric 

Hospital Readmission”. Även här användes booelska termerna “AND” samt “OR” och 

ordet ”Experience” som fritext. Ytterligare begränsningar som användes i PsycINFO 

var att de skulle vara engelskspråkiga, full text, peer reviewed, att artiklarna inte skulle 

vara publicerade innan 2009 och endast personer över 18 år. Det gjordes även en 
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manuell sökning i de valda artiklarnas referenslistor. Utfall av databassökningen 

presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Databassökningar 
Databas Begränsningar, 

sökdatum 
Sökord Antal 

träffar 
 

Antal 
möjliga 
artiklar 
 

Antal 
valda 
artiklar 

 PubMed     10 år, 
Engelska 

2019-08-28 

"Involuntary 
Treatment, 
Psychiatric" [Mesh] 

 29  2 

 

 PubMed    10 år, 
Engelska 

2019-08-28 

"Coercion" [Mesh] 
OR "Involuntary 
Treatment, 
Psychiatric" 
[Mesh]  AND 
"Inpatients"[Mesh]  

 40  9 4 

PubMed   10 år, Engelska 

2019-08-29 

"Commitment of 
Mentally 
Ill"[Mesh]) AND 
"Coercion"[Mesh] 

113 16 2 

PsycINFO 10 år, peer 
reviewed, full 
text, English, 
över 18 år 

2019-08-29 

(DE “Psychiatric 
Patients”) AND (DE 
"Psychiatric 
Hospitalization" OR 
DE "Psychiatric 
Hospital Admission" 
OR DE "Psychiatric 
Hospital Discharge" 
OR DE "Psychiatric 
Hospital 
Readmission") AND 
(DE “Invoulontary 
Treatment” OR DE 
“Coercion) 

17 1 1 
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PsycINFO 10 år, peer 
reviewed, full 
text, English, 
över 18 år 

2019-08-29 

Experience AND DE 
“Involuntary 
Treatment” 

69 4 

 

PsycINFO 10 år, peer 
reviewed, full 
text, English, 
över 18 år 

2019-08-29 

Experience AND DE 
“Coercion” AND DE 
“Psychiatric patients” 

22 1 1 

PsycINFO 10 år, peer 
reviewed, full 
text, English, 
över 18 år 

2019-08-29 

DE “Psychiatric 
patients” AND (DE 
“Involuntary 
Treatment” OR DE 
“Coercion) 

67 3 1 

Manuell 
sökning 

10 år, engelska 

2019-09-18 

Relevans för 
inklusionskriterier, 
syfte och 
frågeställningar 

    1 

 Summa     Totalt:  
357 

Total: 
36  

Totalt: 
10 

  

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier har varit empiriska studier eftersom primärkällor ger den mest 

tillförlitliga informationen vid litteraturstudier. De valda artiklarna följde IMRAD, som 

är en förkortning av Introduction, Methods, Results And Discussion. Det är en struktur 

som visar att en artikel är av god kvalitet. Endast vuxna patienters erfarenheter var 

aktuella utifrån studiens syfte, därför exkluderades patienter under 18 år. Kvalitativa 

studier används för att beskriva och förstå fenomen i det verkliga livet, genom att ta del 

av människors erfarenheter (Polit & Beck 2017). För att kunna svara på syftet var det 

därför relevant att artiklar med kvalitativ ansats valdes. Vi kunde på så vis få en större 

förståelse för patienternas erfarenheter. Därför exkluderades också kvantitativa ansatser 

och litteraturstudier. Lagen om vård av missbrukare 1988:870 (LVM) (Riksdagen 2019) 
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var inte relevant för syftet och har därför exkluderats. Lagen om rättspsykiatrisk vård 

1991:1129 (LRV) har valts bort eftersom den grunden beror på brott samt att den är mer 

till för att skydda samhället mot potentiellt farliga personer. Det kan därför skilja sig 

mellan psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård gällande bemötanden och 

vårdmiljöer där exempelvis säkerheten kan bli mer förhöjd vid LRV (Riksdagen 2019). 

Detta kan leda till helt olika sorters erfarenheter av tvångsvård.  

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Totalt lästes 357 titlar som tänktes kunna vara relevanta utifrån databassökningarna. Av 

dessa exkluderades 172 som utifrån titlarna inte ansågs kunna svara på syftet. 185 

abstract lästes sedan. 8 av dessa föll bort eftersom de var dubbletter och ytterligare 141 

exkluderades eftersom de hade kvantitativa ansatser eller handlade om vårdpersonals 

eller anhörigas erfarenheter, vilket inte ansågs svara på examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Utfallet blev 36 artiklar som lästes i sin helhet. 27 av dessa artiklar 

handlade om andra vårdformer, hade kvantitativa ansatser och svarade inte på syftet. 

Det resulterade i 9 relevanta artiklar. Databassökningen kompletterades med en manuell 

sökning i referenslistorna på de valda artiklarna, vilket gav ytterligare en artikel. 

Sammanlagt blev det 10 artiklar som ansågs vara relevanta och inkluderades i studien. 

Artiklarna diskuterades och kvaliteten granskades med hjälp av granskningsmallar, se 
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bilaga 1. Urvalsprocessen presenteras även i ett flödesschema, se figur 1 nedan.

 

Figur 1. Urvalsprocess. 

2.5 Dataanalys 

Dataanalysen utfördes som en tematisk innehållsanalys enligt Aveyard (2014). De tio 

artiklar som hittades sparades ner elektroniskt. Svåra ord översattes till svenska med 

hjälp av ordlista och lästes sedan enskilt av författarna. Anteckningar och diskussioner 

fördes kontinuerligt. Artiklarna strukturerades upp med hjälp av tabeller där metod och 

resultat presenterades kortfattat. Text som var särskilt intressant, relevant och som 

svarade på syfte och frågeställningar markerades med hjälp av olika färger för att 

uppmärksamma nyckelord, likheter och skillnader. Fyra teman identifierades, 

granskades och användes som underrubriker i resultatet. De teman som valts har en 

direkt koppling till syfte och frågeställningar.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2017) ska alla studier vara godkända av en etisk kommitté innan 

de påbörjas. Kommittén utgår bland annat från principer gällande autonomi, rättvisa och 

så att fördelarna överväger riskerna. Litteraturstudier behöver inte granskas av en etisk 

kommitté, men de inkluderade artiklarna till resultatet ska vara godkända. Författarna 
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har varit medvetna om att tvångsvård är ett känsligt ämne där det kan finnas etiska 

dilemman, men att sådana åtgärder ibland är ett måste, för patientens bästa. Författarna 

har försökt vara så objektiva som möjligt, inte lagt några personliga värderingar i valet 

av artiklar, har varit emot plagiering och avsett att presentera ett ärligt resultat. Syftet 

med studien har varit att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den 

psykiatriska heldygnsvården, för att få en förståelse och på bästa sätt kunna bemöta och 

vårda den patientgruppen i framtiden. Detta gjorde att studien bidragit till en större nytta 

än risk och kan därför etiskt motiveras (Polit & Beck 2017).  

3. Resultat 
I resultatet har 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats granskats utifrån studiens 

syfte som var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Tvångsvård och tvångsåtgärder kan i examensarbetet ibland benämnas 

som tvång. En sammanställning av artiklarna presenteras i tabell 2 och 3 i bilaga 2. Fyra 

teman presenteras i resultatet: Patienters erfarenheter av information och dess 

betydelse, Patienters erfarenheter av relationer mellan patient och personal, Patienters 

erfarenheter av livet efter tvångsvård och Patienters reflektioner efter erfaren 

tvångsvård. 

Oftast vidtas tvångsåtgärder när patienten inte har någon sjukdomsinsikt eller när denne 

vägrar att ta emot hjälp. Det var däremot flertalet patienter som hade sökt hjälp men 

blivit nekade vård som de trodde skulle fungera för dem. Eftersom de blev nekade vård 

när de sökt frivilligt blev de istället sjukare, vilket gjorde att varken terapi eller andra 

aktiviteter fungerade, utan tvångsåtgärder innefattande isolering och medicinering 

krävdes. Frivillig vård borde vara det första alternativet (Norvoll & Pedersen 2018). Det 

påtalades dock att det mest effektiva sättet för att bli inlagd var att självskada sig och 

motsätta sig vård. Enligt patienterna var det ingen idé att be om hjälp innan det 

(Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

Tvång kan räknas som en fara, sett från patientens perspektiv. Patienterna fick ofta höra 

att de inte kunde ta vettiga beslut eftersom de led av en brist på insikt eller hade 

samarbetssvårigheter. Detta trodde patienterna var något som personalen använde sig av 

för att förminska deras åsikter eller deras möjligheter till att delta i sin vård (Norvoll & 

Pedersen 2018). Syftet med patienters vård upplevdes enbart som förvaring, 
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övervakning och att få igenom beteendeförändringar genom bestraffning i en miljö som 

beskrevs som kaosartad och skrämmande. Patienterna fick många gånger argumentera 

och kämpa för deras möjligheter till att påverka sin vård. Exempelvis för att kunna få 

kvinnlig personal till kvinnor, eller för att slippa oroa sig över att behöva dela rum med 

våldsamma patienter. Vissa deltagare berättade om att de brukade dölja sitt 

självskadebeteende för att slippa bestraffning (Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 

2015). 

Ett övervägande antal deltagare rapporterade att de hade blivit vårdade med olika 

tvångsåtgärder, till exempel med tvångsinjektioner, bältning eller avskiljning (Katsakou 

et al. 2012). Enligt patienterna skulle vissa tvångsåtgärder kunna undvikas genom en 

bättre kommunikation (Terkelsen & Larsen 2013). Patienter beskrev tvångsvård som att 

vara i en situation där de kände sig förnedrade, hjälplösa och ensamma. Bältning ansågs 

vara en fruktansvärd upplevelse för flertalet patienter eftersom känslor som att inte 

kunna försvara sig själv uppstod (Sibitz et al. 2011). 

Det framkom att tvångsmedicinering var svårt att acceptera för flertalet patienter. Av 

alla tvångsåtgärder så beskrevs tvångsmedicinering av psykosläkemedel som det värsta, 

eftersom det var svårt att veta om känslorna efteråt berodde på det psykiska måendet 

eller biverkningar av läkemedlet. Deltagarna förklarade att det var bra att läkemedel 

ordinerades eftersom det kunde lindra symtomen, men att de långsiktiga biverkningarna 

med viktuppgång, trubbiga känslor, extrem trötthet, minskad kreativitet, minskad 

sexlust, självmordstankar och att inte kunna ta hand om sig själv var mycket jobbigt 

(Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa 2016; Norvoll & Pedsersen 2018). Medicineringen i sig 

kunde frammana känslor som att vara annorlunda och påverka sättet de tänkte, rörde sig 

och hur de pratade (Larsen & Terkelsen 2014). Inga möjligheter till bedömning av en 

annan läkare eller möjligheter att själva få söka information om vilka läkemedel som de 

tvingades ta. Patienter fortsatte i flera år med medicinen som skrevs ut under 

sjukhusvistelsen (Norvoll & Pedersen 2018).  

Wyder, Bland och Cromptons (2016) syfte med sin studie var att undersöka 

spänningarna som kan uppstå vid tvångsvård, eftersom det vanligtvis förespråkas att 

patienter ska vara delaktiga i sin vård. Där beskrev deltagarna tvångsmedicinering som 

ett övergrepp och att personalen visade patienterna att de inte hade något att säga till om 
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gällande läkemedel. 

Deltagare berättade om att de fått injektioner under tvång från personal och att de sedan 

blivit lämnade ensamma kvar. Detta beskrevs ha bidragit till en förlorad tillit och att 

patienterna hellre tog avstånd från personalen vid sådana händelser. Det framkom att 

uppföljning samt kontakt med läkare och övrig personal upplevdes som bristfällig under 

sjukhusvistelsen och att systemet bidrog till ytterligare trauman för patienterna. Trots att 

vissa av berättelserna utspelade sig för många år sedan fanns minnen fortfarande kvar 

(Kogstad 2009).  

3.1 Patienters erfarenheter av information och dess betydelse 

Att vara inlagd på en psykiatrisk avdelning och vårdas under tvång upplevdes ofta som 

skrämmande. Flertalet deltagare beskrev att de inte förstod vad som förväntades av de 

själva som patienter, men heller inte vilka förväntningar de kunde ha på personalen. Det 

var svårt att veta vem som var ansvarig för vad och vem de kunde ta kontakt med vid 

frågor eller problem (Wyder, Bland & Crompton 2016). Det beskrevs att det fanns 

brister i informationen om hur vården fortskred och det beskrevs även att informationen 

om eventuella planer eller utskrivning uteblev. Det fanns heller ingen chans för 

patienterna till att medverka i sin vård och vara involverade i vilka beslut som skulle tas 

(Wyder, Bland & Crompton 2016; Katsakou et al. 2012). Brist på information och ingen 

förklaring på vilken medicinering som sattes in och varför eller vilka biverkningar som 

kunde uppkomma, bidrog till ökad ångest och kunde även leda till förvärring av 

psykotiska symtom (Sibitz et al. 2011; Norvoll & Pedersen 2018). Norvoll & Pedersen 

(2018) påvisade i sin studie att mycket berodde på sättet tvångsåtgärder utfördes rent 

praktiskt. Det borde utföras så försiktigt och under en så kort tid som möjligt. Patienter 

beskrev behovet av att få tillräckligt med information, förberedas väl och kunna ha en 

dialog med personalen. Om personalen bemötte patienten med värdighet och respekt 

upplevdes tvånget få en helt annan betydelse, var lättare att acceptera och kunde leda till 

något positivt. Om tvång utfördes på ett bestraffande vis kunde det istället leda till 

känslor som förnedring, hjälplöshet, rädsla och ibland även beskrivet som tortyr. 
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3.2 Patienters erfarenheter av relationer mellan patient och personal 

Kogstad (2009) ville undersöka hur kränkning av patientens värdighet beskrevs ur 

patientens synvinkel, samt åtgärder på hur vården rent praktiskt skulle kunna gå i linje 

med de mänskliga rättigheterna. Patienterna förklarade att de inte blev hörda och heller 

inte fick deras behov tillgodosedda. Flertalet patienter hade upplevt hot, arrogans, samt 

andra reaktioner från personalen, som de upplevt som förnedrande under sin 

sjukhusvistelse. Patienter menade att flertalet läkare inte lyssnade på vad de hade att 

säga och hade redan förutfattade meningar. Det förekom även hot om tvångsvård som 

liknades vid mental våldtäkt.  

Ett bra förhållande mellan patient och personal beskrevs kunna förhindra användandet 

av tvångsåtgärder. Förtroende var en förutsättning som krävdes för att patienten skulle 

må bättre (Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Det sades vara lättare att ta 

emot goda råd från någon som man litade på (Lorem, Hem & Molewijk 2015). 

Rapporterna visade dock att det fanns en misstro i relationerna mellan patienterna och 

personalen (Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Flera beskrev känslan av att 

bli avvisade eller fick avslag i önskemål. Patienter önskade få prata med personalen om 

exempelvis svåra händelser från barndomen, men blev nekade detta trots deras stora 

behov (Kogstad 2009). Tillit var något många deltagare belyste som viktigt. Det var 

dock något som byggdes upp med tiden och kunde förstöras av tvång (Sibitz et al. 

2011). Patienter önskade träffa engagerade anställda, inte vita rockar som hotade med 

tvångsåtgärder. Flertalet patienter menade att de hellre skulle avsluta sina liv istället för 

att vända sig till den psykiatriska vården för hjälp igen (Eineborn Looi, Engström & 

Sävenstedt 2015; Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa 2016). Terleksen och Larsens (2013) 

studie syftade till att undersöka hur patienter och personal agerade i samband med 

tvångsinläggning. Det framkom att reglerna på avdelningen bidrog till mycket 

frustration, framförallt på kvällar och nätter när patienter inte fick gå ut och röka och 

heller inte dricka kaffe. Patienterna var tvungna att vara på sitt rum innan ett visst 

klockslag, dessa regler fick vissa patienter att känna att deras självbestämmande 

skadades. Larsen och Terkelsen (2014) påvisade att viss personal hade en provocerande 

attityd och använde sig av en militär stil, med avsaknad av flexibilitet gällande reglerna. 
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Den bästa personalen var, enligt patienterna, de som bemötte dem som vanliga 

människor och inte som diagnoser.  

Utåt sett kunde vissa regler och incidenter upplevas som petitesser. Men de förekom i 

ett sammanhang där patienterna befann sig i en mycket sårbar position. Det kunde 

upplevas som lika påträngande som större tvångsåtgärder. De små kränkningarna 

upplevdes ibland kunna vara de mest allvarliga, enligt patienter (Nyttingnes, Ruud & 

Rugkåsa 2016).   

3.3 Patienters erfarenheter av livet efter tvångsvård  

Tiden efter tvångsvård beskrevs som kontraproduktiv eftersom patienterna upplevde sig 

ha flera problem när de lämnade avdelningen än när de blev inskrivna (Norvoll & 

Pedersen 2018). Känslor av en förlorad självständighet och att fortfarande vara 

övervakad fanns där, fast av familj och vänner i stället för personal. Människor i ens 

närhet behandlade en annorlunda efter hemkomst. Det upplevdes avsaknad av intresse 

att höra om den tidigare tvångsvårdades erfarenheter. Deltagarnas livssituation och 

sociala situation upplevdes förändras till det sämre, tiden efter tvångsvård. Till exempel 

upplevdes det att vänskapsrelationer försvann, vilket gjorde det svårt att uttrycka sig 

fritt. Rädslan över att bli dömd, eller avvisad blev stor (Sibitz et al. 2011). Det fanns en 

oro över att återigen bli inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning. Därför undvek flertalet 

deltagare att söka vård för somatiska åkommor (Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa 2016). 

Vissa deltagare beskrevs helt ha tappat hoppet om den psykiatriska sjukvården och 

hoppet om att någonsin kunna bli frisk igen. Många försökte använda sig av egna 

copingstrategier istället för att söka vård (Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

Tidigare tvångsvårdade personer menade att om de tagit sig igenom en sjukdom där 

tvångsåtgärder hade krävts, var det lättare att njuta av livet idag. Tvångsvården var inget 

de ville uppleva igen och tog därför sina sjukdomar på större allvar och försökte 

förebygga återfall genom att ta del av frivillig vård. Deras erfarenheter gav en större 

förståelse för andra människor i liknande sits. Flertalet tog även de negativa aspekterna 

och försökte göra något åt det, genom att exempelvis bli politiskt aktiva för att stärka 

tvångsvårdade patienters rättigheter (Sibitz et al. 2011).  

Några deltagare menade att om man levt under hot om tvångsåtgärder och har 

erfarenheter av tvång så kunde det leda till ett mer våldsamt beteende, detta blev som en 
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ond cirkel. De flesta beskrevs kunna förstå att tvångsomhändertagande var nödvändigt i 

många fall, för att skydda personen själv och andra, men att tvång kunde leda till 

negativa konsekvenser senare i livet (Norvoll & Pedersen 2018). En del av deltagarna i 

studien av Katsakou (2012) uppgav att tvångsinläggningen försämrade deras psykiska 

tillstånd i och med att de behandlades mot sin vilja. Några som ändå tyckte att 

tvångsvården var rätt, kunde i efterhand se tillbaka på behandlingen och känna att 

behandlingen inte hade behövt inkludera så mycket tvångsåtgärder.  

3.4 Patienters reflektioner efter erfaren tvångsvård 

Patienters förslag på förbättringar av vården var till exempel att inte blanda patienter 

med helt olika diagnoser, samt att inte låsa in dem om det inte var absolut nödvändigt. 

Vården skulle vara flexibel med individuella vårdplaner som upprättades i samråd med 

patienten (Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Deltagare uttryckte 

önskningar om trygghet vilket innebar att känna sig trygga i deras symtombild, andra 

patienters symtom, känna sig säkra från världen utanför och inom sjukhusets väggar. 

För att detta skulle kunna uppnås var det viktigt att de kunde få tid och möjlighet till att 

reflektera över sina upplevelser (Wyder, Bland & Crompton 2016). Patienters negativa 

erfarenheter av tvångsvård ledde till en försämrad tillit till vården vilket riskerade att 

den patientgruppen inte sökte hjälp i samma utsträckning efteråt. Upplevelser av 

berättigat tvång, med god omvårdnad och en bra vårdplanering, menade tidigare 

patienter skulle kunna förebygga framtida tvång (Norvoll & Pedersen 2018). Utbyte av 

erfarenheter patienter sinsemellan var också något som beskrevs som positivt (Sibitz et 

al. 2011).  

I efterhand kunde många deltagare förstå att tvångsinläggningen berodde på att de var 

en fara för sig själv eller för andra, och de kunde förstå att det var en nödvändig åtgärd 

(Katsakou et al. 2012). En större möjlighet till vård och mindre brukande av 

tvångsåtgärder önskades i framtiden, fler samtal med patienterna om varför de skadade 

sig själva, hur de ville få hjälp, samt hur deras attityd kunde förändras (Eineborn Looi, 

Engström & Sävenstedt 2015). 

Den del av undersökningsgruppen som kände att tvångsinläggningen var utförd på rätt 

sätt, uppgav att de själva inte insåg att de behövde vård vid det tillfället. De flesta i 

denna grupp förstod att de främst var inlagda på grund av att hitta rätt medicinering. 
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Men en del uppgav även att det berodde mycket på att försöka få ordning på den sociala 

biten, till exempel med ekonomi och bostad. Det var även bra för patienterna att de fick 

träffa professionell personal som de kunde prata med om sina problem. Sjukhuset var en 

frizon, samt en säker plats för många patienter där de kunde pausa sina liv och endast 

fokusera på att återhämta sig. Vissa deltagare trodde att de hade sådana psykiska 

problem som faktiskt krävde en akut åtgärd och de kunde se att tvångsinläggningen 

också kunde hjälpa till att undvika ytterligare risker (Katsakou et al. 2012). 

Det framkom i studien av Lorem, Hem och Molewijk (2015) att patienter som varit 

djupt deprimerade under en längre tid, kände en lättnad när sjukvården tog över 

ansvaret. Det bidrog till att patienterna kände sig omhändertagna, trygga och fick en 

snabbare återhämtning. Patienterna beskrev tvångsvården som en vändpunkt i livet.  
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Examensarbetets syfte var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den 

psykiatriska heldygnsvården. I litteraturstudien framkom det både positiva, men 

övervägande negativa erfarenheter av tvångsvård. Känslor som beskrivits var bland 

annat att tvångsvården enbart handlade om förvaring, övervakning och bestraffning. 

Patienter beskrev att frivillig vård bör vara det första alternativet. Patienter gav exempel 

på tvångsåtgärder de blivit utsatta för, så som tvångsmedicinering, avskiljning samt 

bältning. Bältning ansågs vara det värsta de utsatts för och tvångsmedicinering beskrevs 

vara de som var svårast att acceptera. Det fanns otydliga förväntningar och regler i en 

miljö som upplevdes som mycket skrämmande. Det beskrevs att tvångsvården gav en 

förlorad självständighet med bristande autonomi, delaktighet och information, 

exempelvis gällande nya läkemedel och biverkningar, hur vården fortskred samt 

patienters vårdplaner. Tvångsåtgärder skulle kunna undvikits med hjälp av en bättre 

kommunikation och relation mellan patienter och personal. Flertalet berättar dock om 

att negativt bemötande från personal är vanligt förekommande. Några positiva 

erfarenheter som nämns är bland annat att vårdavdelningar sågs som en säker plats där 

vården tog över ansvaret, vilket bidrog till att patienter kunde fokusera på sin 

återhämtning. I efterhand har patienter känt att tvångsvården varit en vändpunkt och att 

de med hjälp av det tillslut kunde återgå till arbete och familj. Följderna efter 

tvångsåtgärder påvisades också kunna påverka patienterna långt efteråt, på grund av 

läkemedelsbiverkningar, traumatiska minnen, känslor av förnedring och skam och 

känslan av att närstående hade en annan syn på patienten efter tvångsvård. Känslan av 

att vården var kontraproduktiv infann sig och flertalet patienter upplevde att de hade fler 

problem när de lämnat vårdavdelningen än när de blev inlagda. Sjukdomarna beskrevs i 

efterhand även tas på större allvar och därmed kunde återfall förebyggas, genom att ta 

hjälp av frivillig vård. Patienter reflekterade över vikten av att mer vård behöver ges, 

istället för brukande av tvångsåtgärder. En vilja kring att förändra tvångsvården till det 

bättre, med fler rättigheter fanns hos många deltagare.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Patienters erfarenheter av tvångsåtgärder 

Föreliggande litteraturstudies resultat påvisade att patienter beskrev i sina erfarenheter 

av tvångsvård känslor av en förlorad autonomi och att enbart finnas på avdelningen som 

förvaring. Det beskrevs vara en ständig kamp för att kunna påverka sin vård (Eineborn 

Looi, Engström & Sävenstedt 2015). I studiens resultat framkom negativa känslor och 

erfarenheter kring de flesta tvångsåtgärder. Det som beskrevs som mest obehagligt med 

exempelvis tvångsmedicinering var framförallt de långsiktiga biverkningarna, samt 

känslan av att inte veta om känslorna som infann sig berodde på det psykiska måendet 

eller om det var en läkemedelseffekt (Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa 2016; Norvoll & 

Pedsersen 2018). Dessa känslor styrks av deltagarna i studien av Hom et al. (2019). Där 

tar patienter upp känslor om att medicineringen ställt till med problem, framförallt på 

grund av biverkningar. Detta är ett ämne som gör många patienter upprörda, även fast 

orsaken till tvångsmedicinering är för patientens bästa, men även för medpatienter och 

personalens skull.  

I litteraturstudiens resultat framkom känslor som ensamhet, förnedring och hjälplöshet i 

en skrämmande vårdmiljö (Sibitz et al. 2011; Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 

2015). Trots att det mestadels uttrycks negativa erfarenheter av tvångsåtgärder i 

resultatet, så menar Wyder et al. (2015) att vissa deltagare känner en större trygghet 

över att få vara inlåsta på en vårdavdelning. Det anses vara ett bevis på att människor 

runt omkring tror på patienternas behov av hjälp.  

4.2.2 Patienters erfarenheter av information och dess betydelse 

I föreliggande litteraturstudies resultat beskrevs bristande kommunikation och 

information om exempelvis ansvarig personal, hur vården fortskred, samt eventuella 

läkemedelsbiverkningar som i sin tur kunde leda till förvärrad ångest och psykotiska 

symtom (Wyder, Bland & Crompton 2016; Katsakou et al. 2012; Sibitz et al. 2011; 

Norvoll & Pedersen 2018). De får medhåll från studier där patienter beskriver hur 

kommunikationen och framförallt informationen från personalens sida brister. Patienter 

förlitar sig på andra patienter gällande information om rutiner eller aktiviteter som pågår 

på avdelningen (McGuinness, Dowling & Trimble 2012; Staniszewska et al. 2019). 

Även Wyder et al. (2015) påvisar att patienterna inte har några rättigheter, utan måste 

rätta sig efter avdelningens regler och vad personalen säger. De kontrollerar allt 



 

20 
 
 
 

gällande patienters beteende, tider för måltider och medicinering. Sättet personalen talar 

på kunde också göra det svårt för patienterna att förstå information.  

Sjuksköterskor beskriver själva brister i att ge patienter uppmärksamhet när de känner 

sig överarbetade och trötta (Gustavsson, Wigerblad & Lindwall 2014). Delaney, Shattel 

och Johnson (2017) menar också att sjuksköterskor har mer administrativa roller idag, 

vilket leder till färre dialoger med patienter. Det är något som sjuksköterskorna 

beskriver vara oroande eftersom de vill lägga mer tid på patienterna. Även patienterna 

känner av personalens stress. McGuinness, Dowling och Trimble (2012) påvisar att det 

inte bara finns negativa erfarenheter kring kommunikation och information. Patienter 

framför att de eventuellt har fått tillräcklig och bra information av personalen, men att 

de personligen inte befinner sig i tillräckligt bra psykiskt skick för att kunna ta in och 

förstå informationen. 

 

4.2.3 Patienters erfarenheter av relationer mellan patient och personal 

Relationen mellan patient och personal var ett ämne som återkom i flertalet studier i 

resultatet (Kogstad 2009; Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Lorem, Hem & 

Molewijk 2015; Sibitz et al. 2011; Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa 2016; Terkelsen & 

Larsen 2013; Larsen & Terkelsen 2014). Summerhays, Hart, Plummer, Priebe och 

Barnicot (2018) menar att tilliten mellan patienter och personal kan byggas upp om 

samtalsämnen inte enbart fokuserar på den psykiatriska vården. Det krävs inte alltid 

särskilda samtalstekniker. Att prata om patienters liv och intressen kan vara 

distraherande och skapa viss normalitet, samt känslan av att någon lyssnar och bryr sig, 

gör att patienten känner sig mer bekväm i situationen. I litteraturstudiens resultat 

beskrev Kogstad (2009) att patienterna inte blev hörda eller fick sina behov 

tillgodosedda. Föreliggande litteraturstudies författare reflekterar över att detta inte 

alltid går att tillmötesgå eftersom sjuksköterskor har många ansvarsområden, vilket kan 

göra att tiden inte alltid räcker till.  

Peplau menade att den interpersonliga relationen mellan patient och sjuksköterska var 

grunden för utförandet av psykiatrisk omvårdnad. Det krävs en stor empatisk förmåga 

för att förstå och bemöta patienters tankar, känslor och handlingar. Att reflektera över 

relationers betydelse kan skapa en större medvetenhet hos sjuksköterskan (Delaney, 

Shattel & Johnson 2017). 
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Vilken typ av person som patientens vårdare är, har en stor betydelse över vilken 

kunskap som patienten tar till sig av. Sjuksköterskan ska ge patienten möjlighet till att 

komma fram till egna hjälpsamma alternativ, och inte enbart agera som rådgivare. 

Kommunikation är en viktig del i relationen och Peplau menar att det som inte 

diskuteras kan heller inte förstås. Icke verbal kommunikation kan också tolkas på olika 

sätt av olika människor. Det är något som sjuksköterskan måste reflektera över, så att 

inte ens egna icke-verbala sätt påverkar relationen till patienten, exempelvis så inte ens 

egna oro smittar av sig (Lindqvist 2012). I föreliggande litteraturstudies resultat 

framkom det att den bästa personalen enligt patienterna, var de som engagerade sig och 

som bemötte dem som vanliga människor och inte som diagnoser (Larsen & Terkelsen 

2014; Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Nyttingnes, Ruud & Rudkåsa 

2016). I studien av Hom et al. (2019) beskrivs önskemål om att personalen ska bemöta 

dem på just detta sätt. Att de ska se individen bakom sjukdomen. I studien av 

McGuinness, Dowling och Trimble (2012) framkommer det att personalen är väldigt 

engagerade i patienternas vård. Patienterna får hjälp med olika avslappningsövningar 

samt metoder för att hantera ångest och panikattacker. Detta tror föreliggande 

litteraturstudies författare kunna vara känslor som skiljer sig åt mellan olika patienter 

beroende på personalens personliga engagemang, vårdens resurser samt vilket skede i 

livet som patienterna befinner sig i. 

Deltagare i studierna av Wyder et al. (2015) och Staniszewska et al. (2019) anser sig 

själva inte haft några rättigheter eller så respekterades inte de rättigheter som fanns. 

Vissa letade fram information om vilka rättigheter som fanns och försökte påtala detta 

för personalen, men ansågs då som jobbiga patienter. Bonfils, Fukui, Adams, Hendrick 

och Salyers (2014) beskriver att en hög grad av autonomi inte alltid leder till en bättre 

vård för patienten. Det kan istället leda till att det blir svårare för patienter och personal 

att komma överens om en rimlig behandling. Patienter med en stark relation till 

personalen har gärna en mer passiv roll i beslutsfattandet. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att detta möjligen kan bero på att patienter har en hög grad av tillit 

till personalen.   

 

4.2.4 Patienters erfarenheter av livet efter tvångsvård 

Föreliggande litteraturstudies resultat påvisade att patienter beskrev i sina erfarenheter 

av tvångsvård en oro över att söka vård för somatiska åkommor efter tvångsvård, bland 
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annat eftersom patienterna var rädda för att bli inlagda på psykiatrisk vårdavdelning 

igen (Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa 2016), vilket också framhålls av sjuksköterskor 

(Gustavsson, Wigerblad & Lindwall 2014). I litteraturstudien framkom det att patienter 

tappat hoppet om den psykiatriska sjukvården och menade att tvång kunde leda till 

negativa konsekvenser senare i livet (Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015; 

Norvoll & Pedersen 2018). Litteraturstudiens författare anser att den psykiatriska 

sjukvården måste uppmärksamma problemen som kan uppkomma efter tvångsvård, 

med en bättre uppföljning och bearbetning av patienters upplevelser.  

I litteraturstudiens resultat beskrevs livssituationen och det sociala livet efter tvångsvård 

som en negativ förändring. Närstående beskrevs behandla patienterna annorlunda efter 

hemkomst (Sibitz et al. 2011). Hom et al. (2019) beskriver att patienter snarare skäms 

inför sin familj efter att ha vårdats med tvång. Det skulle vara intressant att få höra 

närståendes synvinklar. Dessa känslor kan enligt litteraturstudiens författare möjligen 

bero på att den psykiatriska vården fortfarande är så pass stigmatiserad.  

4.2.5 Patienters reflektioner efter erfaren tvångsvård 

I resultatet visade det sig att patienter i efterhand ofta hade en förståelse för varför de 

blev omhändertagna med tvång, att de saknade sjukdomsinsikt och att det var för deras 

eget bästa (Katsakou et al. 2012). Wyder et al. (2015) påvisar i sin studie att 

inledningsvis har nästan alla tidigare patienter negativa erfarenheter av tvångsvård att 

dela med sig av. McGuinness, Dowling och Trimble (2012) beskriver att paranoia hos 

patienter gör att de kan tro att personalen ska skada dem vid tillsyn. I efterhand förstår 

patienterna att de täta tillsynerna och vården var för deras egen säkerhet. 

Förslag på förbättringar inom den psykiatriska tvångsvården handlade bland annat om 

att skapa en tryggare miljö, inte blanda olika patientgrupper och att få vara mer 

delaktiga i sin vård, vilket kunde uppnås genom att få medverka i upprättandet av 

vårdplaner (Eineborn Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Wyder, Bland & Crompton 

2016). Föreliggande litteraturstudies författare anser att personalen bör möta patienters 

önskemål om delaktighet eftersom det möjligen kan bidra till ökade känslor av 

autonomi.  

I föreliggande litteraturstudie framkom det att utbyte av erfarenheter mellan patienter 

sågs som något positivt (Sibitz et al. 2011) och likväl som att vårdpersonal har som 
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rutin att ventilera sig efter tvångsåtgärder (Lindqvist 2012) kan det även erbjudas 

patienter. I studien av Hom et al. (2019) önskar patienter bli erbjudna att träffa andra 

med liknande erfarenheter genom till exempel gruppsamtal. Litteraturstudiens författare 

tror att patienterna har ett minst lika stort behov av ventilering som personalen. 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom 

den psykiatriska heldygnsvården. En beskrivande litteraturstudie valdes utifrån studiens 

syfte, för att sammanställa aktuell kunskap inom området samt undersöka eventuella 

kunskapsluckor (Polit & Beck 2017). Författarna valde att göra databassökningar med 

sökord som var relevanta för syftet. Sökningarna gjordes i de tillförlitliga databaserna 

PubMed och PsycINFO vilket gav 9 relevanta artiklar. En manuell sökning gjordes 

utifrån de valda artiklarnas referenslistor, vilket resulterade i en relevant artikel. Vi är 

medvetna om att sökningar i fler databaser samt färre begränsningar hade kunnat 

resultera i fler relevanta artiklar. De inkluderade tio artiklarnas kvalitet bedömdes 

genom granskningsmallar (bilaga 1) och tabellsammanställningar (tabell 2 och 3, bilaga 

2), vilket ansågs ge tillräckliga resultat för att besvara litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Begränsningar var att artiklarna skulle vara peer reviewed. Det innebär 

att forskare inom samma ämne har kvalitetsgranskat artikeln (Polit & Beck 2017). 

Eftersom LPT reviderades 2008 (Socialstyrelsen 2009) så begränsades artiklarna till att 

vara max 10 år gamla, för att få fram så aktuella studier som möjligt. Alla artiklar har 

varit engelskspråkiga och har översatts med hjälp av ordlistor och elektroniska 

översättningsprogram. Detta har hjälpt oss att förstå texterna, men kan samtidigt ha 

bidragit till vissa missuppfattningar. Därför lästes artiklarna också flertalet gånger, för 

att undvika misstag. I PsycINFO valdes begränsningen över 18 år dels eftersom 

litteraturstudien handlar om vuxna personer och dels eftersom det alternativet finns 

tillgängligt och är lätt att välja vid sökningen. I PubMed ser det annorlunda ut, därför 

valdes inte vuxna som en begränsning, utan istället exkluderades patienter som var 

under 18 år. Författarna valde enbart ut kvalitativa studier till resultatet, eftersom dessa 

ansågs vara mest relevanta utifrån litteraturstudiens syfte. De flesta artiklarna kommer 

från Norden, eftersom tvångsvård samt lagen antas kunna vara olika i andra delar av 

världen. Några artiklar från utomnordiska länder inkluderades ändå, eftersom det var 

svårt att hitta artiklar enbart från Norden, samt att de ansågs vara relevanta och för att ge 
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ett mer överensstämmande resultat. Två studier i resultatet var skrivna av ensam 

författare, vilket enligt Polit och Beck (2017) kan vara en svaghet för arbetet, då det inte 

leder till samma trovärdighet som när det är flera författare. En annan svaghet kan vara 

att en del studier genomförts när patienter varit mitt i tvångsvården eller tätt inpå. Det 

beskrivs flera negativa erfarenheter från denna patientgrupp, jämfört med patienter där 

det gått en tid sedan deras vård. Patienter beskriver sig ha mer förståelse för varför de 

behövde tvångsvård när det har gått en tid och de har fått lite distans från händelsen.  

4.4 Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie kan bidra till en större förståelse för patienter som vårdas under 

tvång. Personal inom psykiatrin, övrig sjukvård samt övriga samhället får en insikt över 

människors känslor och erfarenheter av tvångsvård och vad det kan leda till. Både 

positiva och negativa aspekter tas upp. Lagar, regler och rättigheter finns redan. 

Litteraturstudien påvisade att den psykiatriska vården borde arbeta för att skapa goda 

relationer mellan patient och personal. Där ingår bemötande, kommunikation, 

information, strävan efter en personcentrerad vård, respekt och patientens rättigheter. 

Patienters önskemål om hur tvångsvården skulle kunna förändras, är något vården 

skulle kunna ta till sig av.  

Peplaus teori (Forchuck, Sieloff Evans & O´Connor 1995) kan tillämpas i praktiken 

genom att vården bör fokusera på den interpersonliga processen i relationen mellan 

sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan är medveten om sina olika roller i olika 

sammanhang. Det är viktigt att bearbeta förutfattade meningar som man kan ha om 

varandra, etablera terapeutiska relationer, samt skapa en mindre institutionaliserad 

miljö. 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Det vore intressant med fortsatt forskning inom området inriktad mot förbättrande 

åtgärder. Exempelvis förändringar av tvångsåtgärder, mer bearbetning av upplevelserna 

och att livet efter tvångsvård också uppmärksammas, eftersom många svårigheter har 

beskrivits angående detta. Det skulle också vara spännande med forskning utifrån 

anhöriga och närståendes perspektiv eftersom flertalet patienter uppger att relationer 

med anhöriga och närstående förändrats efter att de vårdats.  
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4.6 Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom 

den psykiatriska heldygnsvården. I resultatet beskrivs övervägande negativa 

erfarenheter av tvångsvård. Det mest centrala handlade om relationen mellan personal 

och patient, där skapande av tillit beskrevs som en viktig del under vårdtiden. 

Respektlöst bemötande av personal var vanligt förekommande och det menades att flera 

tvångsåtgärder skulle kunnat undvikas genom en bättre kommunikation och 

information. En förlorad självständighet samt brister i autonomi, information och 

delaktighet var återkommande delar i resultatet. Peplau menar att omvårdnaden ska vara 

hälsofrämjande och att det bygger på relationer mellan människor (Forchuk, Sieloff 

Evans, O´Connor 1995). Personalen skulle kunna stärka relationen till patienten genom 

att respektera deras rätt till självständighet. Genom en bättre information och 

kommunikation skulle de dessutom kunna göras mer delaktiga i sin vård. En stor del 

tvångsåtgärder kunde leda till negativa effekter på lång sikt. Detta är något som 

vårdpersonal och ledning bör vara medvetna om, för att minska belastningen och 

förbättra vårdkvaliteten inom psykiatriska vården.  
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Bilaga 1 
 
Granskningsmallar 

Git-Marie Ejneborn Looi, Åsa Engström & Stefan Sävenstedt 
2015 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
  Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva hur 
människor med 
självskade-
beteende   
uppfattar 
alternativ till 
tvångsmetoder i 
förhållande till 
faktiska 
upplevelser av 
psykiatrisk vård. 
De beskriver vad 
som ska studeras 
och vilken grupp 
av människor det 
gäller.  
 

   

Metod 

2. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

Ja! Eftersom det 
är en kvalitativ 
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ansats där 
deltagarna själva 
får skriva om sina 
upplevelser. 
 

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

De berättar om 
deltagarna, 
datainsamlingen 
och hur de gått 
till väga.  
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta 
i förhållande till 
studiens syfte? 

Personer med 
självskade-
beteende som 
varit inlagda och 
blivit utsatta för 
tvång är de som 
tillfrågats, lika 
som syftet 
efterfrågar.  
 

   

5. 

Är inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

 
 
 
 

Kriterier: över 
18 år, varit 
inlagda med 
tvångsåtgärder 
och att svaren 
skulle skrivas 
på svenska eller 
engelska. Inga 
specifika 
exklusions-
kriterier.  

  

6. 

Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen genomförs 
beskrivet? 

 
 
 
 
 

Deltagarna 
svarade 
anonymt 
hemifrån.  

  

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

 
 
 
 
 

Eftersom 
erfarenheter 
efterfrågas så 
funkar denna 
metod. Men 
man skulle 
kunna få en 
djupare 
förståelse vid 
intervjuer och 
kunna ställa 
några 
följdfrågor.  

  

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

De har utfört en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
och delat upp 
texten i 
kategorier och 
subkategorier. 
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9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

 
 
 
 

Godkänd av 
etiska 
kommittén i 
Umeå.  
För övrigt inga 
reflektioner.  

  

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

Resultatet svarar 
på syftet. Man får 
ta del av 
personernas 
erfarenheter och 
deras förslag till 
förbättringar 
inom 
tvångsvården.  
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

 
 
 
 

Kortfattad 
diskussion om 
hur studiens 
resultat kan 
leda till en mer 
person-
centrerad vård. 
 

  

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

Litet antal 
deltagare och 
ingen bakgrunds-
historia. 
Forskarna har 
ingen möjlighet 
att följa upp ev. 
frågor som kan 
uppkomma 
eftersom det är 
anonyma svar.  

   

13. 

Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien 
diskuterade? 

Resultatens 
pålitlighet stöds 
av det 
systematiska 
och strukturerade 
arbete med 
dataanalys som 
författarna utfört.  
 

   

 
Ingrid Sibitz, Alexandra Scheutz, Richard Lakeman, Beate Schrank, Markus Schaffer 

and Michaela Amering 
2011 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
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2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

X 
 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
 
  Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

De vill veta 
tvångsvårdade 
människors 
perspektiv och 
erfarenheter utav 
tvång och hur det 
påverkat deras 
liv. 
 

   

Metod 

2. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

Kvalitativ design 
med intervjuer 
svarar på syftet. 
 

   

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

Datainsamling, 
analys och 
deltagare 
beskrivs utförligt.  
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta 
i förhållande till 
studiens syfte? 

Deltagarna ska ha 
varit 
tvångsintagna 
och kan därför 
svara på syftet.  
 

   

5. 

Är inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

Inklusion: 18-65 
år, att det har 
kontakt med 
psykiatrin nu 
eller har varit 
intagna under 
tvång,  
Exklusion: de 
som var för svårt 
sjuka. 
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6. 

Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen genomförs 
beskrivet? 

Intervjuerna höll 
till på en 
psykiatri-
avdelning. 

   

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor är 
ett bra sätt att 
kunna svara på 
syftet.  
 

   

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades. 
Materialet 
delades upp i 
teman. 
 

   

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

 
 
 
 
 

Godkänd av 
etiska 
kommittén i 
Wien. Info och 
påskrifter av 
deltagare. Inga 
större etiska 
reflektioner.  
 

  

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

Deltagarnas egna 
ord om tvång och 
hur det påverkat 
deras liv gör så 
att syftet kan 
svaras på mycket 
väl. 
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

 
 
 
 

Deltagarnas 
åsikter kan 
leda till en 
förbättrad vård. 
Det diskuteras 
mer hur 
deltagarna kan 
hjälpa varandra 
efteråt genom 
att prata om 
händelserna.  

  

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

Tiden från när 
deltagare var 
inlagda tills 
intervjun utfördes 
kan ha påverkat 
resultatet. ”Tid-
bias” om det gått 
för lång tid. Fast 
då hade man 
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istället haft god 
tid på sig att 
reflektera.  
 

13. 

Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien 
diskuterade? 

 
 
 
 
 
 

De diskuterar 
de 
begränsningar 
som finns.  

  

 

Reidun Norvoll and Reidar Pedersen 
2018 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
  Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte 
tydligt formulerat? 

Syftet med 
studien var att 
öka förståelsen 
för patienters 
moraliska 
åsikter och 
överväganden 
när det gäller 
tvång. 
 

   

Metod 

2. 
Är designen 
lämplig utifrån 
studiens syfte? 

Semi-
strukturerade 
intervjuer, både 
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i grupp och 
enskilt passar 
bra för studiens 
syfte.  
 

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

Metoden 
beskrivs 
utförligt om hur 
deltagare valts 
ut, hur datan 
samlas in och 
analyseras. 
 

   

4. 

Är deltagarna 
relevanta i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Ja, för de kan 
svara på 
studiens syfte.  
 

   

5. 

Är 
inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

Breda 
inklusions-
kriterier där 
man ville ha 
vuxna personer 
med erfarenhet 
av tvång inom 
psykvården, 
som ville och 
kunde delta i 
långa grupp-
intervjuer. De 
som hade en 
indirekt 
kunskap av 
tvång eller inte 
orkade delta i 
sådana 
intervjuer 
exkluderades.  
 

   

6. 

Är det 
sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen 
genomförs 
beskrivet? 

 
 
 
 
 

Tre ställen i Norge. (“a 
meeting room in a user-
organisation’s office, a 
county house 
and a hotel”)  

  

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

Kvalitativ 
design med 
intervjuer 
passar bäst för 
att svara på 
syftet.  
 
 

   

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och 
tydligt beskriven? 

Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades. 
Strukturerad 
analys av bägge 
författarna 
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gjordes med 
hjälp av teman. 
 

9. 
Görs relevanta 
etiska 
reflektioner? 

 
 
 
 
 

Godkänd av etisk 
kommitté. Enligt 
Helsingforsdeklarationen 
gavs muntlig och 
skriftlig information. 
Samtycke och 
konfidentialitet utlovats.  
 

  

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

Deltagarnas åsikter är 
relevanta och svarar på 
studiens syfte. 
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

 
 
 
 
 

De diskuterar att det 
borde finnas fler 
alternativ och att tvång 
enbart ska användas som 
en sista utväg.  

  

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

Resultaten är baserade 
på ett litet antal 
deltagare och kan 
påverkas av 
rekryteringsstrategi, 
gruppdynamik eller av 
miljön de befinner sig i.  

   

13. Är trovärdighetsaspekter 
för studien diskuterade? 

 
 
 
 
 

Studiens styrka beskrivs 
vara just deltagarnas 
erfarenheter av tvång.   
Inga särskilda 
trovärdighetsaspekter tas 
upp.  
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Inger B Larsen and Toril B Terkelsen 
2014 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

 
X 

 

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
 
 

 
X 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
 
 

 Ja, med 
motiveringen 

att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

Hur upplever 
patienter och 
personal tvång 
på en psykiatrisk 
avdelning i 
Norge? 
 

   

Metod 

2. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

Kvalitativ design 
är ett lämpligt 
sätt att få reda på 
deras 
upplevelser.  
 

   

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

Datainsamling, 
deltagare, 
analys, etiska 
överväganden 
och validitet 
beskrivs väl.  
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta 
i förhållande till 
studiens syfte? 

Patienters och 
personals 
erfarenheter 
svarar på syftet. 
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5. 

Är inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

 
 
 

  Ser inga 
specifika 
inkl./exkl.-
kriterier.  

6. 

Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen genomförs 
beskrivet? 

Insamlingen av 
data görs på den 
psykiatriska 
avdelningen och 
beskrivs väl.  

   

7. Är metoden för 
datainsamling relevant? 

Observationer, 
spontana samtal 
och intervjuer 
passar bra för att 
svara på syftet.  
 

   

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

Deltagarna 
beskrivs väl, 
noggrann 
genomgång av 
textmaterial och 
uppdelning av 
mönster/teman. 
 

   

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

Godkänd av 
etisk kommitté. 
Deltagarna hålls 
anonyma, de har 
givit sitt 
medgivande och 
anses vara 
kapabla till att ta 
beslut om att 
vara med i 
studien.  
 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

Resultaten är 
tydliga och 
svarar på 
studiens syfte.  
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

 
 
 

 Inget de 
diskuterar 
klart och 
tydligt om.    

 

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

Författaren valde 
själv ut vilka han 
intervjuade och 
observerade, 
vilket kan vara 
bias.  

   

13. 
Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien diskuterade? 

Forskarens 
närvaro kan 
påverka svaren. 
Att översätta 
norska till 
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engelska kan 
göra att vissa 
ordval betyder 
fel saker.  
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Olav Nyttingnes, Torleif Ruud och Jorun Rugkåsa 
2016 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
 
 

 
X 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

 
X 

 

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
  Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
 
 
 

En större 
förståelse för 
patienters 
negativa 
upplevelser av 
tvång. 

  

Metod 

2. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

 
 
 

Utgår från 
anteckningar 
från ett 
seminarium 

  

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

Tydlig 
beskrivning om 
insamling, 
deltagare och 
analys.  
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta 
i förhållande till 
studiens syfte? 

 Både 
upplevelser 
från patienter, 
familj och 
personal.  

  

5. Är inklusionskriterier 
och eventuella 

 
 

 Forskarna 
samlade 
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exklusionskriterier 
beskrivna? 

medvetet inte 
in information 
om deltagarna 

6. 

Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen genomförs 
beskrivet? 

  Seminarier om 
tvång inom 
psykiatrin 
hölls i en 
konferens i 
Oslo 2006-
2009.  

 

7. Är metoden för 
datainsamling relevant? 

Man får 
patienters egna 
ord och 
beskrivningar av 
deras 
upplevelser.  
 

   

8. Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

Datan 
analyserades 
stegvis och dom 
redovisar hur 
dom gått tillväga 
i bland annat en 
tabell. 

   

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

Svaren hålls 
anonyma, 
namnändringar.  
 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

Man får reda 
på deras egna 
erfarenheter.  
 
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

 

Det nämns att 
personal får en 
större insyn i 
patienters 
erfarenheter av 
tvångsvård. 

  

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

När människor 
sitter i grupp 
och pratar om 
sina 
upplevelser 
går det inte att 
garantera att 
dom inte 
påverkar 
varandra.  
 

   

13. Är trovärdighetsaspekter 
för studien diskuterade? 

 
 

Resultaten är 
baserade på 
uppgifterna som 
lämnats, men 
andra tolkningar 
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beskrivs vara 
möjliga. 

 
 

Marianne Wyder, Robert Bland, och David Crompton 
2016 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design studie 
relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
 

  
Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, 

med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 

Är den granskade 
studiens syfte 
tydligt 
formulerat? 

 
 
 
 

Denna studie 
undersöker 
spänningarna 
mellan 
principerna 
för 
empowerment 
och kontroll 
och 
tvångsvård. 
 

  

Metod 

2. 
Är designen 
lämplig utifrån 
studiens syfte? 

Intervjuer passar 
bra då dom vill 
ha människors 
erfarenheter av 
tvång. 
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3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

De beskriver 
deltagarna, hur 
de går tillväga 
med insamling 
och analys.  
 

   

4. 

Är deltagarna 
relevanta i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Patienterna är 
inlagda, men på 
väg att bli 
utskrivna och 
kan berätta 
väldigt färskt 
om sina 
upplevelser.  
 

   

5. 

Är 
inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

 
 
 
 
 

Inklusion: 
patienter som 
var påväg att 
bli utskrivna 
från sin 
tvångsvård. 
Exklusion: en 
person 
eftersom han 
var 
oförmögen 
till att ge 
samtycke 

  

6. 

Är det 
sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen 
genomförs 
beskrivet? 

Intervjuerna 
utförs på 
sjukhuset där 
patienterna 
fortfarande är 
inlagda.  
 

   

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

Intervjuer passar 
bra för att få en 
bild av 
patienters 
upplevelser.  
 

   

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och 
tydligt beskriven? 

Datan kodades i 
tre steg, med 
bla. 
Transkribering 
och indelning i 
teman/subteman. 
 

   

9. 
Görs relevanta 
etiska 
reflektioner? 

Godkänd av 
etiska 
kommittéer. Det 
stora bekymret 
var att få 
samtycke från 
patienter med 
psykisk ohälsa 
och försäkra sig 
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om att de förstod 
deras rättigheter. 
 

Resultat 

10. 

Är det resultat 
som redovisas 
tydligt och 
relevant i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Resultatet visar 
reflektioner och 
erfarenheter från 
patienter som är 
intagna under 
tvång.  
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

Deltagarnas svar 
upplyser om vilka 
förändringar som bör 
göras inom psykiatrin, 
t.ex. att personalen bör 
främja empowerment, 
autonomi och 
tillhandahålla mer 
information till 
patienterna.   
 

   

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

Vissa deltagare ville 
inte bli inspelade och 
då skrevs istället 
materialet ner. Kritisk 
diskussion kan ju även 
gälla 
trovärdighetsaspekterna 
nedan.  
 

   

13. 
Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien diskuterade? 

Deltagarna var 
fortfarande patienter på 
sjukhuset. De kan ev 
känt sig tvungna till att 
berätta om mer positiva 
erfarenheter. De kan 
komma att ha andra 
åsikter när de blivit 
utskrivna.  
 

   

 

Christina Katsakou, Diana Rose, Tim Amos, Len Bowers, Rosemarie McCabe, Danielle Oliver, Til 
Wykes & Stefan Priebe  

2012 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
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3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
 

  
Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, 

med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
Det är lätt att 
förstå vad 
studiens syfte är. 
Det är tydligt och 
kortfattat. 
 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig 
utifrån studiens 
syfte? 

 
Kvalitativ design 
passar bra då 
författarna vill få 
reda på 
deltagarnas 
erfarenheter. 
 

   

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

 
Det står tydligt 
beskrivet vilken 
design som 
författarna valt, 
hur dom samlat 
in information 
samt hur de har 
analyserat 
informationen. 
 

   

4. 

Är deltagarna 
relevanta i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Studiens syfte är 
att undersöka hur 
tidigare 
tvångsbehandlade 
patienter upplevt 
huruvida deras 
vård varit rätt 
eller fel. Att ha 
deltagare som 
varit 
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tvångsinlagda är 
därför relevant. 
 

5. 

Är 
inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

 
 
 
 
 

  Kan inte se 
någonstans 
under 
metoden att 
inklusions 
eller 
exklusions-
kriterier är 
beskrivna. 

6. 

Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen 
genomförs 
beskrivet? 

Författarna 
skriver att 
intervjuerna 
utfördes i 
deltagarnas 
hemmiljö. 
 

   

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

 
Författarna 
använde sig av 
intervjuer vilket 
är relevant i detta 
sammanhang då 
de vill höra vad 
deltagarna har 
upplevt. 
 

   

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

 
Det beskrivs 
tydligt att 
författarna spelat 
in intervjuerna 
som de sedan 
lyssnat igenom 
och delat in i 
olika teman. 
 

   

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

 
 
 

  Hittar inget i 
texten om 
etiska 
reflektioner. 

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

Det är tydligt 
uppdelat utifrån 
patienters 
upplevelser. 
Resultatet svarar 
bra på syftet. 
 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den 
kliniska betydelse 
som studiens resultat 
kan ha? 

 
Det beskrivs att 
det kan förbättra 
vården för de 
som är negativa 
eller ambivalent 
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inställda till sin 
vård.  
 
 

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden 
och genomförandet 
av studien? 

 
Till exempel att 
deltagarnas 
mentala tillstånd 
inte utvärderats 
riktigt och deras 
svar på 
intervjuerna hade 
kunnat bero på 
symtom från 
sjukdomen. 
 

   

13. 

Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien 
diskuterade? 

 
Trots hög 
svarsfrekvens är 
det svår att veta i 
vilken 
utsträckning 
resultatet kan 
generaliseras för 
de tillfrågade 
som valt att inte 
delta eller inte 
varit kapabel till 
att delta.  
 

   

 
 

Ragnfrid E Kogstad  
2009 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
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  Ja, med 
motiveringen 

att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
Det beskrivs 
på ett 
kortfattat sätt 
som är enkelt 
att förstå. 
 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig 
utifrån studiens 
syfte? 

 
Kvalitativ 
design är ett 
bra val då 
författarna vill 
få fram 
patienters egna 
berättelser och 
erfarenhet-er 
 

   

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

 
Författarna 
beskriver 
tydligt hur de 
gått tillväga 
för att få fram 
sitt resultat. 
 

   

4. 

Är deltagarna 
relevanta i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Syftet i studien 
var att 
undersöka hur 
patienter ser 
på eventuell 
kränkning av 
deras 
värdighet 
under tiden 
med 
tvångsvård.Det 
är därför 
lämpligt att ha 
deltagare som 
vårdats inom 
psykiatrin.  
 

   

5. 

Är inklusions-
kriterier och 
eventuella 
exklusions-kriterier 
beskrivna? 

 
 
 
 
 

  Det finns ingen 
tydlig beskrivning 
av inklusions/ 
exklusions- kriterier 
under metod-
avsnittet. 

6. Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 

 
 

Det beskrivs 
att den frågan 
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forskningen 
genomförs 
beskrivet? 

 
 

författarna vill 
ha svar på 
skickas hem 
till patienter. 
 

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

 
 
 
 

Författarna 
ställde en 
”öppen fråga” 
och bad 
patienterna 
själva skriva 
ned om de 
varit med om 
någon negativ 
upplevelse. 
Det kan 
fungera då 
författarna vill 
ha patienters 
upplevelser, 
men det kan 
däremot lätt 
leda till 
misstolkningar 
då man ska 
formulera sig i 
text.  
 

  

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

 
Det beskrivs 
tydligt att 
författarna läst 
igenom 
deltagarnas 
berättelser 
flera gånger, 
därefter skapat 
teman som de 
fått fram 
genom 
läsningen. 
 

   

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

Det beskrivs 
tydligt att 
deltagarna fått 
skriftlig 
information 
om att man får 
välja att inte 
delta i studien 
om man vill, 
samt att 
eftersom 
berättelserna 
skrevs och 
skickades 
tillbaka via 
brev till 
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författarna 
fanns det 
ingen risk att 
deltagarna 
skulle kunna 
kopplas till 
breven. 
 

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

Resultatet 
redovisas 
tydligt i ett 
eget avsnitt 
med tydliga 
under-rubriker, 
svarar bra på 
syftet och har 
många olika 
berättelser 
med citerat 
från deltagare i 
studien. 
 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den 
kliniska betydelse 
som studiens resultat 
kan ha? 

 
 

  Kan inte hitta någon 
diskussion om 
studiens kliniska 
betydelse mer än när 
de refererar vad en 
annan författare 
anser är viktigt ur en 
klinisk synvinkel. 

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden 
och genomförandet 
av studien? 

 
Det diskuteras 
att de använt 
sig av ”dialog” 
som metod, 
och att detta 
kan vara en 
trygghet för 
patienterna att 
inte deras 
berättelser kan 
kontrolleras. 
Det diskuteras 
även att det är 
en bra metod 
att använda då 
de inte träffar 
patienten och 
författarnas 
medlidande 
försvagas. Det 
beskrivs också 
att risken med 
att sitta 
tillsammans 
med patienten 

   



 

53 
 
 
 

när denne 
skriver sin 
berättelse ger 
ökad risk för 
våld. 

13. 

Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien 
diskuterade? 

 
 

 Finner ingen 
information 
om 
trovärdighets-
aspekter. 

 

 

Geir F. Lorem, Marit H. Hem & Bert Molewijk  
2015 

 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
 

  
Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, 

med 
motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
Det beskrivs 
tydligt vad 
författarna 
vill få fram 
med sin 
studie. 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig 
utifrån studiens 
syfte? 

 
Kvalitativ 
design är 
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lämpligt 
eftersom 
författarna 
vill få fram 
patienters 
upplevelser. 
 

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

 
Det finns en 
bra 
beskrivning 
hur 
författarna 
gått tillväga 
för att få fram 
sitt resultat. 
 

   

4. 

Är deltagarna 
relevanta i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Eftersom 
syftet är att få 
fram 
patienters 
”moraliska” 
upplevelser 
av tvång är 
det relevant 
att ha 
deltagare som 
varit vårdade 
med tvång.  
 

   

5. 

Är inklusions-
kriterier och 
eventuella 
exklusions-kriterier 
beskrivna? 

 
 
 

  Det finns 
ingen tydlig 
beskrivning 
av inkl/exkl- 
kriterier 
under 
metod-
avsnittet. 

6. 

Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen 
genomförs 
beskrivet? 

 
Författarna 
beskriver att 
intervjuerna 
äger rum på 
vård-
avdelningen, i 
en patients 
hem samt på 
en av 
författarnas 
kontor. 
 

   

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

Eftersom de 
vill få fram 
patienternas 
upplevelser är 
det relevant 
att använda 
sig av 
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intervjuer och 
observationer.  
 

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

 
Det förklaras 
att författarna 
spelat in 
intervjuerna 
med patienter 
och därefter 
noterat i skrift 
ordagrant vad 
som sagts. 
Därefter 
granskades 
det och teman 
skapades 
utifrån vad de 
såg var 
viktigt i varje 
intervju. 
 

   

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

Det beskrivs 
väldigt tydligt 
att studien 
godkänts av 
etisk 
kommitté, 
samt att 
deltagarna 
fått 
information 
om till 
exempel 
informerat 
samtycke och 
rätten till 
integritet. 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

Resultatet 
redovisas på 
ett tydligt sätt 
och har 
information 
som svarar på 
syftet. 
 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den 
kliniska betydelse 
som studiens resultat 
kan ha? 

 
 

  Hittar ingen 
tydlig 
diskussion 
kring den 
kliniska 
betydelsen, 
men 
författarna 
påtalar ofta i 
diskussionen 
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vad som är 
viktigt inom 
tvångsvård. 
Genom att 
läsa detta 
kan man som 
läsare förstå 
den kliniska 
betydelsen.  

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden 
och genomförandet 
av studien? 

 
Det 
diskuteras 
kring 
huruvida 
patienterna 
kanske bör ha 
fått tydligare 
riktlinjer just 
kring de 
moraliska 
utvärdering-
arna som 
syftet var.  

   

13. 

Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien 
diskuterade? 

 
 
 
 
 

De diskuterar 
lite kring att 
det trots de få 
deltagarna 
ändå kan ge 
möjlighet att 
andra patienter 
delar deras 
erfarenheter av 
tvångsåtgärder. 

  

 

Toril Borch Terkelsen & Inger Beate Larsen 
2013 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
X 
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5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

 
 

  Ja, med 
motiveringen 

att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 

motiveringen att… 
Syfte 

1. 

Är den granskade 
studiens syfte 
tydligt 
formulerat? 

 
Det beskrivs 
tydligt av 
författarna vad 
de vill få fram 
med sin 
studie. 

   

Metod 

2. 
Är designen 
lämplig utifrån 
studiens syfte? 

 
Kvalitativ 
design är ett 
bra val i denna 
studien då de 
intervjuar 
patienterna 
samt personal. 

   

3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

 
Tydlig 
beskrivning av 
hur författarna 
gått tillväga 
för att få svar 
på sitt syfte. 

   

4. 

Är deltagarna 
relevanta i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Deltagarna i 
studien var 
patienter som 
var på en låst 
psykiatrisk 
avdelning, 
samt personal 
på 
avdelningen. 
Det är 
relevant 
eftersom 
författarna vill 
höra både 
patienternas 
och 
personalens 
berättelser. 

   

5. 

Är 
inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

 
 
 
 
 

  Hittar ingen 
information om 
inklusionskriterier 
eller eventuella 
exklusionskriterier. 
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6. 

Är det 
sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen 
genomförs 
beskrivet? 

 
Intervjuer och 
observationer 
sker på den 
låsta 
psykiatriska 
avdelningen. 

   

7. 
Är metoden för 
datainsamling 
relevant? 

De vill få fram 
patienter och 
personals syn 
på huruvida 
avdelningen 
fungerar som 
ett hotell eller 
ett ”fängelse”, 
det är därför 
relevant att 
göra 
observationer 
samt 
intervjuer. 
 

  
 

  

8. 
Är analysmetoden 
redovisad och 
tydligt beskriven? 

 
Författarna 
förklarar att 
de gick 
igenom 
anteckningar 
från 
observationer 
och intervjuer 
noggrant för 
att få ett 
helhetsintryck. 
Därefter 
försökte de 
hitta teman 
och mönster i 
materialet. 
 

   

9. 
Görs relevanta 
etiska 
reflektioner? 

En etisk 
kommitté har 
godkänt 
studien. De tar 
upp viktiga 
punkter så 
som frivilligt 
deltagande 
och 
anonymitet. 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat 
som redovisas 
tydligt och 
relevant i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Det finns 
tydliga 
exempel i 
resultatet som 
ger svar på 
studiens syfte. 
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Diskussion 

11. 

Diskuteras den 
kliniska betydelse 
som studiens resultat 
kan ha? 

 
 

  Det finns 
inget i 
diskussionen 
som påtalar 
just den 
kliniska 
betydelsen, 
men 
författarna 
belyser 
vikten av att 
se 
patienterna 
som en 
individ och 
inte endast 
som en del 
av en grupp 
människor.  

12. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden 
och genomförandet 
av studien? 

 
 

I 
diskussionsavsnittet 
finns ingen kritisk 
diskussion kring 
metod och 
genomförande. 
Under 
metodavsnittet tas 
det dock upp att det 
fanns risk för att bli 
partisk för 
författaren som 
utförde 
observationer och 
intervjuer, även att 
författaren avbröt 
situationer som 
denne ansåg som 
problematiska och 
detta gjorde då att 
data förlorades. 

  

13. 

Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien 
diskuterade? 

 
 
 
 
 

 Finns ingen 
diskussion om 
trovärdighets-
aspekter i 
diskussionsavsnittet. 

 

 
 
  



 

60 
 
 
 

Bilaga 2  
 
Tabell 2. Inkluderade artiklars design och undersökningsmetod. 

Författare Titel Design 
Ansats 

Undersöknings-
grupp 

Data- 
insamlings metod 

Data-
analysmetod 

Ejneborn 
Looi, G-
M., 
Engström, 
Å. & 
Sävenstedt, 
S. Sverige, 
2015. 

A Self-
Destructive 
Care: Self-
Reports of 
People Who 
Experienced 
Coercive 
Measures and 
their 
Suggestions 
for 
Alternatives. 

Deskriptiv 
design 
Kvalitativ 
ansats 

Patienter över 18 
år, med själv-
skadebeteende, 
som varit intagna 
under tvång. 

Patienter skrev 
rapporter om deras 
upplevelser av 
tvångsvård. 
Frivilliga 
deltagare söktes 
via sociala medier. 
Allt skedde 
elektroniskt, 
anonymt. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt 
Krippendorff 
samt Graneheim 
och Lundman. 
  
  
  
  

 Katsakou, 
C., Rose, 
D., Amos, 
T., Bowers, 
L., 
McCabe, 
R., Oliver, 
D., Wykes, 
T. & 
Priebe, S. 
England, 
2012. 

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

Explorativ 
design 
Grounded 
theory 
Kvalitativ 
ansats 

59 tidigare 
tvångsvårdade 
patienter från 22 
olika sjukhus i 
England 

Författarna 
besökte i de flesta 
fall deltagarna i 
deras hem och 
intervjuade dem. 
Intervjuerna 
spelades in med 
ljudinspelning,  

Tematisk 
analys utifrån 
Grounded 
theory 
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Kogstad,R. 
Norge, 
2009.  

Protecting 
mental health 
clients’ dignity 
- The 
importance of 
legal control. 

Deskriptiv 
design 
Kvalitativ 
ansats 

267 deltagare 
med erfarenheter 
av psykiatrisk 
vård, där tvång 
har förekommit.  

Patienter har fått 
skriva ner sina 
erfarenheter 
utifrån en öppen 
fråga. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt 
Graneheim och 
Lundman 

Larsen B, I. 
& 
Terkelsen 
B, T. 
Norge, 
2014. 

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

Explorativ 
design 
Etno-
grafisk 
Kvalitativ 
ansats 

12 Patienter och 
22 personal på 
en låst 
psykiatrisk 
avdelning 

Observationer, 
spontana samtal 
och intervjuer 

Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys 

Lorem, G, 
F., Hem, 
M, H. & 
Molewijk, 
B. 
Australien, 
2015.  

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

Deskriptiv 
design 
Kvalitativ 
ansats 

Fem patienter 
och sex 
sjuksköterskor. 

Observation samt 
intervjuer med 
patienter och 
diskussionsgrupp 
med 
sjuksköterskor. 

Tematisk 
innehållsanalys. 

Norvoll, R. 
& 
Pedersen, 
R. Norge, 
2018. 

Patients moral 
views on 
coercion in 
mental 
healthcare 

Explorativ 
design 
Kvalitativ 
ansats 

24 vuxna 
deltagare med 
erfarenheter av 
olika varianter av 
psykisk ohälsa 
och upplevelser 
av tvångsvård. 

Semistrukturerade 
intervjuer, både 
enskilt och i 
grupp. 
Intervjuerna 
spelades in  
  
  
  

Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys  
enligt Malterud 
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Nyttingnes, 
O., Ruud, 
T. & 
Rugkåsa, J. 
Norge, 
2016. 

`It´s 
unbelievably 
humiliating´-
Patient´s 
expressions of 
negative 
effects of 
coercion in 
mental health 
care.` 

Deskriptiv 
design 
Kvalitativ 
ansats 

Ca 100 
deltagare. Både 
tidigare 
patienter, 
personal och 
anhöriga, men 
med fokus på 
patienters 
tidigare 
erfarenheter. 

15 dagars 
seminarium där 
både dialoger och 
anteckningar 
fördes. 

Tematisk analys  

Sibitz, I., 
Scheutz, 
A., 
Lakeman, 
R., 
Schrank, 
B., 
Schaffer M. 
& 
Amering, 
M.  
Österrike, 
2011.  

Impact of 
coercive 
measures on 
life stories: 
qualitative 
study. 

Explorativ 
design 
Grounded 
theory 
Kvalitativ 
ansats 

15 personer som 
tillhörde 
psykiatrin och 
tidigare hade 
blivit utsatta för 
tvång i åldrarna 
32-66 år. 

Semi- 
strukturerade 
intervjuer  
Intervjuerna 
spelades in 

Induktiv 
tematisk 
innehållsanalys 
utifrån 
Grounded 
theory 

Terkelsen 
B, T. & 
Larsen B, I. 
Norge, 
2013. 

The locked 
psychiatric 
ward: Hotel or 
detention 
camp for 
patient with 
dual diagnosis. 

Explorativ 
design 
Etno-
grafisk 
Kvalitativ 
ansats 

 16 patienter, två 
psykiatriker samt 
20 terapeuter.  

 Författarna 
besökte 
avdelningen totalt 
48 gånger, de 
observerade och 
noterade 
deltagarnas 
agerande i olika 
situationer. 
Författarna hade 
också intervjuer 
med deltagarna. 

Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys 

Wyder, M., 
Bland, R. 
& 
Crompton, 
D.  
Australien, 
2016. 

The 
importance of 
safety, agency 
and control 
during 
involuntary 
mental health 
admissions 

Explorativ 
design 
Kvalitativ 
ansats 

25 patienter som 
är inlagda på en 
psykiatrisk 
avdelning men 
på väg att bli 
utskrivna och 
kan berätta 
väldigt färskt om 
sina upplevelser. 
 

Intervjuer 
 

Tolkande  
tematisk analys 
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 Tabell 3. Sammanfattning av inkluderade studiers syfte och resultat. 
Författare Syfte Resultat 

Ejneborn Looi, 
G-M., 
Engström, Å. & 
Sävenstedt, S 

Syftet med denna studie var att 
beskriva hur människor med 
självskadebeteende uppfattar alternativ 
till tvångsmetoder i förhållande till 
faktiska upplevelser av psykiatrisk 
vård. 

Resultatet visar att patienters upplevelser 
och önskningar av tvångsvård skiljer sig 
åt. Tvångsåtgärder beskrivs ofta som 
traumatiserande och onödigt i många fall. 
Ett bra förhållande mellan patient och 
personal och förtroende dessa emellan är 
en förutsättning som krävs för att 
patienten ska må bättre. Rapporterna visar 
dock att det fanns en misstro i relationerna 
mellan patienter och personal. Det handlar 
mest om förvaring, inte vård. Patienterna 
får skapa sina egna copingstrategier. 

 Katsakou, C., 
Rose, D., Amos, 
T., Bowers, L., 
McCabe, R., 
Oliver, D., 
Wykes, T. & 
Priebe, S. 

Syftet var att undersöka huruvida 
ofrivilliga patienter tyckte att deras 
vård var rätt eller fel. 

Resultatet visade att trots att patienterna 
till en början var i dåligt psykiskt skick 
och även kände sig utom kontroll under 
vårdtiden kunde ändock tre olika grupper 
fås fram. De som var positiva till sin vård, 
de som var negativa till sin vård samt de 
som var ambivalenta till sin vård. En del 
trodde att tvång var det enda som kunnat 
hjälpa dem, en del trodde att de hade 
kunnat bli hjälpta utan tvång och en del 
trodde att de hade hjälpt med mindre 
tvångsåtgärder alternativt frivillig vård. 

Kogstad,R. Syftet var att undersöka hur patienter 
ser på kränkning av deras värdighet 
utifrån patientens synvinkel, samt att 
föreslå åtgärder för att vården rent 
praktiskt ska gå i linje med de 
mänskliga rättigheterna.  

Resultatet visar på att vissa patienter 
kände sig helt ensamma på avdelningen 
tillsammans med andra patienter. Varken 
läkare eller övrig personal fanns 
tillgängliga när de behövde. Vid 
tvångsmedicinering lämnades patienter 
ensamma efteråt. Detta bidrog till att 
patienter tappade förtroende och inte ville 
ha någon som helst kontakt med 
personalen efteråt. Patienter fick dela rum 
med andra patienter trots rädsla för dem.  
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Larsen B, I. & 
Terkelsen B, T. 

Syftet var att undersöka hur patienter 
och personal upplevde tvång på en låst 
psykiatrisk avdelning i Norge? 

  

Resultatet visade att tvång ibland är 
nödvändigt, men det utförs inte alltid på 
ett bra sätt. Det kan bero både på personal, 
rutiner, miljön, m.m. Patienterna upplevde 
att viss personal hade en provocerande 
attityd och följde reglerna på ett för 
strängt sätt. Den bästa personalen var de 
som bemötte patienterna som vanliga 
människor, inte som diagnoser. 

  

Lorem, G, F., 
Hem, M, H. & 
Molewijk, B.  

Syftet var att diskutera patienters 
“moraliska” utvärdering av tvång. 

Resultatet påvisar både positiva och 
negativa erfarenheter av tvångsvård. 
Främst handlar det om hur personal och 
patienter kommunicerar med varandra, 
men också att vården hjälpt flertalet 
patienter tillbaka till ett “normalt” liv, 
vården gav patienterna tid för 
återhämtning och minskat krav på ansvar.  

Norvoll, R. & 
Pedersen, R. 

Syftet med denna studie var att öka 
förståelsen för patientens moraliska 
åsikter och överväganden kring tvång. 

Resultatet visade att flertalet deltagare 
förstår att tvång kan behövas om man är 
en fara för sig själv eller andra. Men det 
borde inte användas som ett första 
alternativ. Många negativa upplevelser 
om tvångsmedicinering och biverkningar. 
Det borde finnas möjlighet till frivillig 
vård och mer inflytande från patienterna 
eftersom tvång kan upplevas traumatiskt 
och få efterkommande negativa följder, 
vilket i sin tur kan leda till att man 
undviker att söka vård fast behov finns.  
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Nyttingnes, O., 
Ruud, T. & 
Rugkåsa, J. 

Syftet var att få en bättre förståelse av 
varför vissa patienter kritiserar 
psykiatrisk tvångsvård med extremt 
starka ord.  

Resultatet fokuserar på patienters 
upplevelser. Tvång beskrivs som att vara 
mitt i ett krig, att det är 
integritetskränkande och som kunnat leda 
till självmordstankar. Oförstående 
personal, t.ex. små incidenter som 
personalen inte tycker är sådan stor grej, 
tycker patienterna kan vara det mest 
förödmjukande de varit med om. 
Biverkningar från oönskade läkemedel 
som patienterna dessutom ibland hotas till 
att ta. 

Sibitz, I., 
Scheutz, A., 
Lakeman, R., 
Schrank, B., 
Schaffer M. & 
Amering, M.  

Syftet var att ta reda på tvångsvårdade 
människors perspektiv och 
erfarenheter utav tvång och hur det 
påverkat deras liv. 

. 

Resultatet visade att vissa kände att tvång 
var nödvändigt för stunden, medan vissa 
tyckte det var onödigt och att användandet 
av tvång bör förändras. Onödig 
medicinering och personal som inte 
lyssnar. Tvångsvården har förändrat 
deltagarnas liv efteråt på många vis. 
Försämrat självförtroende, annorlunda 
förhållanden till anhöriga, svårt att lita på 
andra människor. Men även tas positiva 
aspekter upp som en tacksamhet för 
livet de har idag och att de fått en större 
förståelse för andra människor som varit i 
samma sits.  
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 Terkelsen B, 
T. & Larsen 
B, I. 

 Syftet med denna studie var 
att undersöka hur patienter 
och personal agerar i samband 
med ofrivillig inläggning, hur 
interaktioner beskrivs och kan 
tolkas. 

 Resultatet beskriver hur patienterna och personalen 
ser på avdelningen huruvida den fungerar som ett 
hotell eller som ett fångläger för patienterna. Det 
beskrivs att det vissa dagar kan vara en mysig 
stämning på avdelningen och miljön är lugn och 
fridfullt, medan det en annan dag kan vara kaotiskt 
med slagsmål och höjda röster. Patienter berättar att 
personalen kan vara för hård när de följer riktlinjerna 
som finns för patienterna medan personalen beskriver 
att många patienter får mycket serverat, till exempel 
mat och kaffe till rummet, hjälp med städ mm.  

Wyder, M., 
Bland, R. & 
Crompton, 
D.  

Studiens syfte var att 
undersöka spänningarna som 
kan uppstå vid tvångsvård, då 
man vanligtvis förespråkar att 
patienter ska vara delaktig i 
sin vård.  

  

I resultatet beskrivs rädslor och en otrygghet över att 
tvingas till vård på en psykiatrisk avdelning. Brist på 
information och regler att förhålla sig till. Vikten av 
att kunna vara delaktig i sin vård och samarbeta 
tillsammans med personalen.  
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