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Sammanfattning Tvång är en realitet i psykiatrisk slutenvård och påverkan på 

individens autonomi utgör en viktig kunskapskälla för 
vårdpersonal. Under 1990-talet genomfördes betydande 
förändringar inom psykiatrins område med uppkomst av 
Psykiatrireformen, Lag om psykiatrisk tvångsvård och Lag 
om rättspsykiatrisk vård, i syfte att förbättra vård och 
behandling av individer med psykiatriska åkommor. 
Tvångsåtgärder som förekommer inom den psykiatriska 
vården utgörs av bältning, isolering, kvarhållande på en 
sluten psykiatrisk vårdenhet och dylika frihetsberövande 
åtgärder. Syftet var att beskriva upplevelser och 
erfarenheter hos individer som genomgått psykiatrisk 
tvångsvård inom slutenvården. Metoden var en 
litteraturstudie av kvalitativ design med induktiv ansats. 
Resultatets fyra bärande teman är: Individen och autonomi, 
Individen, tvångets skepnad och omgivningen, Individen 
och relationer samt Individen under tvång. 
Litteraturstudiens slutsatser består till en del utav 
informationens betydelse. Därutöver är en omvårdande 
relation utav yttersta vikt samt att innehållet i vad som 
upplevs som tvång differentierar. Tvång är alltid närvarande 
i omvårdnadssituationer där hot om detta föreligger. 
Implikationen för grundutbildningen till sjuksköterska är att 
öka sjuksköterskestudenternas förståelse för individens 
upplevelser och erfarenheter av tvångsvård samt 
tillhandahålla verktyg för bemötande. Framtida forskning 
bör koncentrera sig på individens upplevelser och 
erfarenheter av tvång inom psykiatrisk slutenvård, i syfte att 
höja kvalitéten på den omvårdnad som tillhandahålls. 
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Abstract  Coercion is a reality in psychiatric inpatient care and how it 

affects the individual’s autonomy is an important source of 
knowledge for nursing staff. During the 1990´s, important 
changes were conducted within the area of psychiatry with 
creation of “Psykiatrireformen”, “Lag om psykiatrisk 
tvångsvård” and “Lag om rättspsykiatrisk vård”, aiming to 
improve care and treatment of individual´s with psychiatric 
diseases. Coercive measures that occurs within psychiatric 
care consists of mechanical restraint, seclusion, detention in 
a psychiatric unit and similar confinement measures. The 
aim was to describe the experiences of individuals who 
have undergone coercion within psychiatric inpatient care. 
The method was a literature study of qualitative design with 
an inductive approach.  The result’s four carrying themes 
are: The individual and autonomy, The individual, the 
semblance of coercion and surroundings, The individual 
and relationships and The individual during coercion. 
Conclusions of this literature study consist to a part of the 
importance of information. In addition, a caring relationship 
is of the most importance and the content in the experience 
of coercion is differentiating.  Coercion is always present in 
nursing situations where the threat of this exists. Implication 
for the nurse basic education consists in providing greater 
understanding for the individual’s experiences of 
psychiatric inpatient coercion and providing tools in 
encountering. Future research should concentrate at the 
individual’s experiences of coercion in psychiatric inpatient 
care, aiming to increase the quality of the care that is 
provided.         
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Inledning 
 

Individer som tvångsvårdas uppgår till tjugo procent (Socialstyrelsen, 2012a) av alla 
patienter som vårdas inom psykiatrins slutenvård, närmare 50 000 personer år 2010.  
Med utgångspunkt ur 2010 års siffror utgör schizofreni samt alkoholinducerande 
psykiatriska tillstånd den vanligaste orsaken för män att vårdas enligt Lag om 
psykiatrisk tvångsvård [LPT]. Bipolär sjukdom, schizofreni och personlighetsstörningar 
utgör motsvarande diagnoser för det kvinnliga könet. Schizofreni är överrepresenterat 
bland både män och kvinnor som vårdas enligt Lag om rättspsykiatrisk vård [LRV] 
(ibid.).  
 
Psykiatrisk tvångsvård är en kontroversiell företeelse i det svenska samhället 
(Socialstyrelsen, 2009) och utgör ett stående inslag i samhällsdebatten. Lindqvist (2012) 
efterlyser mer patientnära forskning och menar att det inom psykiatrin finns en etablerad 
passiv kultur. I flera fall påtalas inte missförhållanden som finns inom den psykiatriska 
vården eftersom de anställda intar tysta positioner, de tiger. En viss rädsla existerar hos 
medarbetare inom psykiatrin, rädslan består i att påtala missförhållanden i vården på en 
offentlig arena. Rädslan bottnar till viss del i faktumet att de anställda är rädda för att 
förlora sin anställning om de för upp insikt i missförhållanden till ytan. Följande rädsla 
som existerar hos de anställda och således lägger band på deras tungor, försvårar 
journalisters arbete av att ge en rättvis bild av psykiatrins verksamheter (ibid.).  
 
All tvångsvård som praktiseras (Socialstyrelsen, 2009) ska vara inriktad på individen. 
Det är angeläget att den vård som tillhandahålls och de beslut som fattas för tvångsvård 
i kliniskt kontext visar på hänsyn till såväl som respekt för den unika individen, i 
avseendet värderingar, behov och förhoppningar hos individen (ibid.). Patientens 
autonomi påverkas av den vårdande relationen (Bramesfeld, Klippel, Seidel, Schwartz 
& Dierks, 2007) som ska grundas i likvärdighet de båda parterna emellan. Den person 
som vårdar ska vara ödmjuk inför och aktivt bekräfta patienten för att få till stånd en 
mer jämlik relation, vilket främjar individens autonomi (ibid.). Wallsten (2013) menar 
att psykiatrisk tvångsvård innebär juridiskt befogat beskydd och kontroll av individen, 
vilket strider mot individens rätt till autonomi. Det är angeläget att den vård som 
praktiseras grundas ur respekt för den enskilde individens förmåga till 
självbestämmande i enlighet med mänskliga rättigheter (ibid.). Forskning bör bedrivas 
som koncentrerar sig på patienternas upplevelser för att påskynda utvecklingen av den 
psykiatriska vården (Lindqvist, 2012).  
 

Bakgrund 
 

Autonomi som begrepp 
 

Autonomi innebär ”Vidsträckt rätt att bestämma om egna angelägenheter” (Svenska 
Akademien, 2009a, s. 133) och ”fullständigt oberoende”. En autonom person är en 
person ”som har hög grad av oberoende” (Svenska Akademien, 2009b, s. 133). 
Motsatsordet till autonomi är ordet heteronomi (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008) och 
avser då att någon annan än den egna personen bestämmer över individens liv. 
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Under historiens gång har autonomi som begrepp (Hermerén, 2013) haft olika men 
närliggande betydelser. Begreppet myntades först i antikens Grekland där det användes i 
politiskt kontext och avsåg då graden av självständighet varje rike hade. När krigen om 
människans rätt till religionsfrihet rasade under 1600-talet användes begreppet i 
huvudsak för att beteckna den form av autonomi som genereras av förnuftet. I detta 
avseende innebär det att tycka och tro fritt utan begränsningar från överhuvuden i 
religiösa sammanhang (ibid.). Malmsten (2008) menar att allt sedan 1700-talet har det 
ansetts att autonomi är en förutsättning för varje individs inre kraft gällande moraliskt 
handlande.  En stark företrädare för autonomi generat av förnuftet var Immanuel Kant 
som introducerade autonomi som ett begrepp inom filosofin (ibid.). Enligt Månsson 
(2000) menade filosofen Immanuel Kant att företeelser i omvärlden adapterar till det 
mänskliga förnuftet och inte tvärtom. Resultatet av detta blir att människan uppfattar 
verkligheten på ett övergripande ordnat sätt (ibid.).  
 
Autonomi som begrepp innebär att en människa själv har förmåga att fatta egna beslut 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008), dirigera sitt eget liv samt att välja handlingar fritt. 
Autonomi kräver ansvar vilket skapas i selektionen av det som är eftersträvansvärt eller 
det som är ursprunget ur ondska. Ansvar förutsätter att människan i tanke, vilja och 
handling är suverän, med andra ord autonom. Begreppen ansvar och autonomi är 
således tätt sammanhörande (ibid.). Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010b) 
beskriver autonomi som ett begrepp centrerat till etikens värld, som övergripande 
innebär förmåga till att själv bestämma över sitt eget liv och innefattar den frihet som 
skapas i självständighet gentemot andra.  I vårdssammanhang är autonomi ett särskilt 
viktigt begrepp eftersom det avser patientens potential såväl som rättighet att fatta 
beslut som är grundat i den egna fria viljan och som påverkar hela livskontextet (ibid.). 
Avvisande från att vidmakthålla graden av autonomi, genom avsägande av densamma, 
hos den egna personen är varje individs rättighet (Hanssen, 2004). Bestämmandet av 
hur stor grad av autonomi en individ önskar inneha varierar mellan olika kulturella 
kontext (ibid.). Autonomi och självbestämmande är komplexa begrepp (Sarvimäki & 
Stenbock-Hult, 2008) som kan skapa stora utmaningar. Det krävs att patienten får 
möjlighet till att ge informerat samtycke till vård och behandling. När detta sker har 
informationen som förmedlats till individen varit tillräcklig för att individen ska kunna 
fatta beslut om sin egen vård och behandling. Besluten grundas ur individens förståelse 
över de valmöjligheter som finns (ibid.). Det är viktigt att sjuksköterskor försäkrar sig 
om att patienter förstått informationen som förmedlats till dem (Socialstyrelsen, 2005). 
Autonomin hos en individ kan inskränkas (SSF, 2010b) av funktionshinder i form av 
kognitiv och fysisk karaktär, avsaknad av mognad, olika demenstillstånd såväl som att 
tillräckligt underlag av information saknas i beslutsfattande. Ansvar följer på det beslut 
som fattas av en individ eftersom andra människors autonomi inte får skadas av beslutet 
(ibid.).  
 
Begränsandet av en individs autonomi i situationer där patienter och sjuksköterskor 
inom psykiatrisk slutenvård inte kommer överens om vården, beskrivs av Lützen 
(1998).  Betydande resultat från Lützens (1998) studie visar att individens autonomi blir 
lidande i vissa situationer. Autonomin som finns hos patienten blir till exempel inte 
alltid lidande i situationer då sjuksköterskan använder sig av tvång eller hot om detta, 
utan autonomin kränks istället av rutiner som finns på vårdenheten. Det är ibland 
otydligt för vems syfte dessa regler tjänar. Individens självbestämmande reduceras av 
beslutstagande åt individen, även de allra enklaste sådana. Institutionsmiljön med låsta 
dörrar och begränsad användning av kommunikationsmedel fungerar även som ett sätt 
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att begränsa en individs autonomi. Autonomibegreppets betydelse bland 
sjuksköterskorna är inte alltid konsekvent med dess rätta innebörd. Sjuksköterskorna 
lägger istället in egna värderingar och förändrar begreppet utefter vad de anser är 
patientens behov och tar inte hänsyn till individen (ibid.).  
 
Pietarinen (1994, i Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008) menar att det finns tre olika 
former av autonomi. Den första formen benämns som tankens autonomi och beskriver 
hur individen kan utifrån ett konsekvenskritiskt tankemönster väga olika valmöjligheter 
mot varandra. Förmågan att ta emot ny kunskap och formulera om den så den kan 
integreras i den egna föreställnings- och åsiktsvärlden, ingår också i denna form. När en 
individ inte behärskar denna form av autonomi så går känslan av att kontrollera de yttre 
påverkansfaktorerna förlorad. Den andra formen, viljans autonomi, sträcker sig över den 
egna viljan att kunna skapa, kritiskt granska och styra över de önskemål som finns hos 
en individ såväl som det som den individen föredrar. Vidare utgör denna form av 
autonomi ett sätt att styra sitt liv i önskvärd riktning mot egna uppsatta mål. Slutligen 
innebär handlingens autonomi att individen har möjlighet och verktyg för att påbörja 
och fullfölja de föresatser den personen önskar ta sig för såväl som att uppnå uppsatta 
mål (ibid.).  
 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ger begreppet autonomi en laglig 
dimension genom att lagstadga att alla i Sveriges befolkning som undergår någon form 
av hälso-och sjukvård ska få god vård. En av förutsättningarna för detta utgörs av att 
varje individs integritet såväl som förmåga att bestämma över sig själv blir respekterad i 
enlighet med lagen. 
 

Tvångsvård ur ett historiskt perspektiv 
 

Företeelsen tvångsvård sträcker sig långt tillbaka i tiden (Holm, Björkdahl & 
Björkenstam, 2011) till den tid då det var medeltid i Sverige och fyller en 
skyddsfunktion för både individen och samhället. Den psykiska ohälsan som är 
förekommande hos individen kan innebära fara för den egna personen i form av 
självskada och suicidalitet. Ur ett samhällsperspektiv innebär beskyddet som erhålls av 
tvångsvård, vård av de individer som bryter mot lagen under inverkan av en allvarlig 
psykisk störning. Begränsningar som kommer med en allvarlig psykisk störning 
innefattar försämrad förmåga att pröva realiteten individen lever i, reducerad förmåga 
att tillgodose egna behov samt agerande som åsamkar skada för den egna personen 
(ibid.).  
 
I 1926 års Uppsalalag (Grönwall & Holgersson, 2009) fastställdes det att de högst 
uppsatta i dåtidens socknar och individens intillboende skulle informeras vid misstänkt 
eller faktiskt galenskap hos individen. Frihetsberövning skulle även bli aktuellt (ibid.). 
Vården som tillhandahålls inom psykiatrin har sedan 1931 övergått till en mer frivillig 
grund (Lindqvist, 2012), dessförinnan utgjordes all psykiatrisk vård av tvång. Längre 
tillbaka i historien har det förekommit överraskningsbad samt snurrstolar, vilka utgjorde 
några utav dåtidens behandlingsalternativ (Utbildningsradion [UR], 2009). 
Överraskningsbad och snurrstolar började användas inom psykiatrin på 1800-talet. 
Tillämpandet av en snurrstol i behandlingssyfte innebar att individen roterade i en 
specialbyggd stol under en viss ordinerad tid och hastighet för lugnande ändamål. 
Effekter som följde av detta var diarré, kräkning och att individen blev avtrubbad för en 
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tid framåt. Överraskningsbad tillämpades även i lugnande syfte genom 
tillhandahållandet av en chockeffekt. Individen fick promenera över en bro i en estetiskt 
tilltalande miljö, för att sedan falla handlöst ner i vattnet nedanför när en lucka plötsligt 
öppnade sig under individens fötter mitt ute på bron (ibid.). Lobotomi blev en realitet på 
1930-talet (Nationalencyklopedin [NE], u.å.) och kom först till Sverige i mitten på 
1940-talet (Motion 2006/07:So394). Lobotomi som behandlingsmetod, vilket innebär 
avskurning av vissa utav nervernas banor i hjärnan, förekom inte i Sverige efter 1960-
talets mitt (ibid). Birgitta Andersson (2010) som tvångsvårdades en tid under den andra 
hälften av 1900-talet skildrar följande i sin självbiografi: 
 

Jag avskydde spännbältet; den läskiga jackan i tjock kanvas som luktade 
starkt av desinfektionsmedel. Hatade att ligga på rygg med armarna 
korsade över bröstet. Pinades av läderremmarna som hårt knöts ihop på 
undersidan av sängen. Ännu mer plågades jag av att inte kunna uträtta 
mina behov. Kisset och bajset fick flöda fritt ner på golvet och spolades 
bort med hjälp av en vattenslang med högt tryck. Och om vårdarna tyckte 
att det behövdes fick jag också en rejäl avspolning. (Andersson, 2010 s. 
160) 
 

Individorienterad tvångsvård 
 

Socialstyrelsen (2009) betonar vikten av säker tvångsvård, vars främsta syfte är att 
förhindra uppkomsten av vårdrelaterade skador hos individen. Det är viktigt att ta 
hänsyn till själva utförandet av tvångshandlingen, varför den utförs, det fysiska kontext 
där situationen utspelar sig och risken för polyfarmaci, främst hos äldre, vid 
tvångsmedicinering (ibid.). De patienter som inte har sjukdomsinsikt och därför inte 
inser varför de är i behov av tvångsvård (Ottosson, 2009a), är inte förmögna att ge ett 
informerat samtycke. I dessa situationer kan vårdens behövlighet istället motiveras om 
individen har en känsla av sjukdom. När en individ inte har förmågan att uppfatta 
verkligheten på ett adekvat sätt kan individens rätt till att hävda autonomi snarare stjälpa 
än att hjälpa (ibid.). Individer som genomgått psykiatrisk tvångsvård (Cullberg, 1993) 
kan i efterhand plågas av oroskänslor och ringhetskänslor rörande den egna personen.  
Skuldfrågan som uppstår vid användandet av tvång i överkant (Lindqvist, 2012) hör 
samman med sjukvården och inte den enskilde individen. 
 

Psykiatrireformen 
 

År 1995 introducerades den svenska Psykiatrireformen (Markström, 2002) till följd av 
avvecklingen av den institutionsbaserade psykiatrivården i Sverige. Föregångaren till 
Psykiatrireformen var Psykiatriutredningen som kom till av en kommitté där 
sakkunniga, olika organisationers experter samt tre parlamentsledamöter ingick. Deras 
arbete syftade till att utreda vården och stödet till personer med psykisk sjukdom och 
vilka som ansvarade för detta, för att höja standarden på individens levnadssituation. 
Delaktighet och gemenskap skulle även främjas. Utredningen kom att ligga till grund 
för Psykiatrireformen (ibid.).  
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Psykiatrireformen innebär att det ekonomiska ansvaret läggs på kommunen istället för 
staten (Markström, 2002) när det gäller psykiskt sjuka. Målen med Psykiatrireformen i 
dess proposition är många. Ett av målen är att psykisk sjukdom ska ses som ett 
funktionshinder och inte att individen ska anses störd. Vidare syftar reformen till att 
integrera individerna i samhället genom att effektivisera och höja standarden på den 
vård och service som skall erhållas av individer med psykisk ohälsa, bidra till 
delaktighet och gemenskap, öka möjligheterna för arbetsmässig rehabilitering, förändra 
samhällets verksamheter, lägga fokus på individen, utöka och sprida kunskap samt 
kvalitetshöja samarbetet mellan samhällets olika instanser. Dessutom poängteras 
Socialtjänstens ansvar gentemot individen och att möjligheter till boende ska 
tillhandahållas ute i samhället (ibid.).  
 

Psykiatrisk lagstiftning i Sverige 
 

Lag om psykiatrisk tvångsvård [LPT] (SFS 1991:1128) och Lag om rättspsykiatrisk 
vård [LRV] (SFS 1991:1129) är utformade som komplement till Hälso-och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763).  
 

Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) 
 

Det finns två former av psykiatrisk tvångsvård under Lag om psykiatrisk tvångsvård 
(SFS 1991:1128), vilka tillämpas i Sverige. Sluten psykiatrisk tvångsvård innebär att 
patienten vårdas på inrättning för sjukvård medan den öppna formen av psykiatrisk 
tvångsvård sker ute i samhället (ibid.). Öppen psykiatrisk tvångsvård blev en realitet i 
Sverige (Grönwall & Holgersson, 2009) efter den 1 september 2008. 
 
En rad kriterier måste uppfyllas (SFS 1991:1128) för att psykiatrin ska få laglig rätt att 
tvångsvårda en individ. För att tvångsvård ska kunna bli aktuellt krävs att individen vid 
det aktuella tillfället ej är förmögen att godkänna frivillig psykiatrisk vård eller 
frånsäger sig detta. Inledningsvis måste individen vid det aktuella tillfället ha en psykisk 
störning som bedöms som allvarlig av minst två läkare, varav en ska ha 
specialistkompetens inom psykiatri. Individen måste även ofrånkomligen behöva 
psykiatrisk vård på en sluten psykiatrisk sjukvårdsinrättning. Det kan även vara så att 
vissa bestämda förutsättningar behöver tas hänsyn till i enlighet med att individen ska få 
den psykiatriska vård som han eller hon behöver, med andra ord; öppen psykiatrisk 
tvångsvård. Det är viktigt att ställningstagande klargörs i frågan om individen kan 
innebära överhängande fara för sig själv eller andra rörande hälsa och säkerhet, ifall 
individen skulle undgå psykiatrisk tvångsvård. Ställningstagandet om individen har 
behov av tvångsvård ska grundas i individens aktuella livssituation och det psykiska 
tillstånd som individen befinner sig i (ibid.).  
 
Beslutet att en individ ska bli intagen för tvångsvård sker i flera steg. Underlag för 
tvångsvård utgörs av ett vårdintyg (SFS 1991:1128). Ett vårdintyg är ett giltigt 
läkarintyg som utförts av legitimerad läkare efter en speciell läkarundersökning som 
syftar till att bedöma individens psykiska tillstånd. Därefter ska vårdintygets giltighet 
prövas av chefsöverläkaren på den psykiatriska enhet dit individen förväntas bli intagen. 
Detta ska ske inom ett dygn, i fall där vårdintyget är utfärdat längre tillbaka i tiden än 
fyra dagar, blir det ogiltigt. Beslut om intagning till en psykiatrisk slutenvårdsenhet kan 
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i dessa fall inte fattas utan ett nytt vårdintyg. Tvångsåtgärder som syftar till att kvarhålla 
individen i väntan på beslut om tvångsvård får utföras om det anses befogat av läkaren 
som utfärdat vårdintyget (ibid.). 
 
Enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) kan tvångsvården fortgå i fyra 
veckor efter intagning till en sluten psykiatrisk vårdinrättning. När fyra veckor har gått 
behöver chefsläkaren lämna in en ansökan om fortsatt tvångsvård till Förvaltningsrätten. 
Ansvaret hamnar då hos deras representanter att utefter chefsöverläkarens utlåtande 
besluta om tvångsvården ska fortgå eller ej. Den tvångsvård som beviljas gäller för fyra 
månader innan en ny ansökan återigen ska lämnas in. Därefter kan tvångsvården 
förlängas med sex månader åt gången, så fortsätter det till dess att individen inte längre 
anses vara i behov av psykiatrisk tvångsvård. I de fall chefsöverläkaren anser att 
individen kan övergå till att vårdas med öppen form av tvångsvård, behöver även i dessa 
fall en ansökan till Förvaltningsrätten lämnas in. När individens behov av tvångsvård 
ändras så åligger det chefsöverläkaren att besluta om utskrivning. Individer som vårdas 
frivilligt på en psykiatrisk vårdinrättning kan konventeras till tvångsvård i fall där det 
anses nödvändigt. Dock får inte chefsöverläkaren skriva vårdintyget, utan det ska 
skrivas av en oberoende läkare. Förvaltningsrätten har i dessa fall en skyldighet att 
pröva ärendet dagen efter (ibid.). 
 
Inom den slutna psykiatriska tvångsvården (SFS 1991:1128) finns en rad tvångsåtgärder 
lagstadgade. Lagen fastställer att endast de tvångsåtgärder som står i lämpligt 
storleksförhållande till det syfte som önskas uppnås med tvångsåtgärden, får utövas. 
Vårdpersonal på en psykiatrisk sjukvårdsinrättning har rätt att hindra patienter som 
tvångsvårdas att lämna enheten. Patienter kan även kortvarigt bältas i spännbälte och 
tvingas undergå isolering. Kroppsvisitering och ytlig kroppsvisitering kan bli aktuellt 
efter beslut av chefsöverläkaren på enheten då individen misstänkts inneha egendom 
invid eller i kroppen som ej är tillåtet enligt LPT (SFS 1991:1128). Denna egendom kan 
exempelvis utgöras av narkotika, kanyler och sådant som kan användas i missbrukssyfte 
eller för att åsamka den egna personen eller andra människor skada. Chefsöverläkaren 
har även rätt att begränsa individens användning av elektroniska vägar för 
kommunikation i fall där det interfererar med avsedd behandling och kontrollera 
postförsändelser som skickas eller mottas av individen. Dock får ej brev och liknande 
till myndigheter granskas, utan de förblir oöppnade och skickas vidare (ibid.). 
 

Lag om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129) 
 

En annan lag som även reglerar tvångsvård i Sverige är Lag om rättspsykiatrisk vård 
(SFS 1991:1129). Denna lag reglerar vård av individer som är dömda till 
rättspsykiatrisk vård, häktade personer som ska genomgå en rättspsykiatrisk 
undersökning samt de som ska till eller befinner sig på enhet för kriminalvård eller 
ungdomshem och som uppfyller kriterierna för denna lag. Precis som föregående lag 
fastslår så ska inte överdrivet tvång användas. Det som skiljer de båda lagarna åt är i 
stort sett att LRV reglerar vården av de individer som har begått ett brott där individens 
psykiska tillstånd medför att frihetsberövande som påföljd inte är aktuellt. En individ 
kan endast dömas till rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1137) i de fall individen har varit 
under påverkan av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för brottsgärningen samt 
vid tillfället för den rättpsykiatriska undersökningen (ibid.).  
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Två olika undersökningar föregår en rättpsykiatrisk dom, § 7-undersökning och stor 
rättpsykiatrisk undersökning (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2006). § 7-
undersökningen benämns tidigare som liten sinnesundersökning och utreder initialt om 
individen begått lagöverträdelsen under influens av en allvarlig psykisk störning. En § 
7-undersökning kondukteras av legitimerad psykiatriker på Rättmedicinalverket.  Ett 
yrkeslag bestående av läkare, kuratorer, psykologer och i vissa fall vårdpersonal utför 
den rättpsykiatriska undersökningen. Huruvida individen lider av en allvarlig psykisk 
störning och var under influens av denna under gärningen som individen misstänks för, 
avgörs först i den rättpsykiatriska undersökningen (ibid.).  
 
Även i Lag om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129) finns tydliga direktiv angående 
att få ta emot besök, skicka eller ta emot försändelser och användandet av elektronik. 
Emellertid finns det också regler för om den intagna är ett hot mot rikets säkerhet, till 
exempel vid terroristbrott, då det kan ske ännu större inskränkningar i dessa rättigheter 
(ibid.).  
 
I samband med rättspsykiatrisk vård kan individen även bli dömd till särskild 
utskrivningsprövning [SUP] (SFS 1991:1129). Särskild utskrivningsprövning innebär 
att den intagna inte kan bli utskriven eller få beviljad permission utan att 
åklagarmyndigheten meddelas, då bedömning angående risk till återfall också ska 
prövas i Förvaltningsrätten med nämndemän närvarande (ibid.). 
 

Tvångsåtgärder  
 

Tvångsvård och frivillig vård går hand i hand (Holm et al., 2011). En individ kan vårdas 
på frivillig basis, dock kan detta beslut kommit till stånd genom hot om tvångsvård 
huruvida individen inte godkänner att bli frivilligt inlagd.  
 
Patienter kan kortvarigt bältas i spännbälte vid fara för egen och andras säkerhet (SFS 
1991:1128), denna bedömning får inte utföras av någon annan än legitimerad 
psykiatriker som även tar beslut om bältning. I dessa situationer är det krav på att 
vårdpersonal ska vara närvarande hos individen hela tiden då individen aldrig får 
lämnas ensam och bältad. I särskilda fall kan en individ långvarigt vara bältad, vilket 
kräver en omedelbar anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg. Bältesläggning 
kan endast bli aktuellt om individen riskerar att göra illa den egna personen eller andra 
personer i individens omedelbara närhet (ibid.). Bältesläggning innebär att individen 
blir fastspänd med remmar (Björkdahl, 2005), även kallade bälten, i en specialtillverkad 
säng. Bälten hindrar individen från att ta sig upp ur sängen och spänns fast runt 
individens midja, anklar och handleder. Det är viktigt att remmarna inte spänns alltför 
hårt, blodcirkulationen ska fungera obehindrat trots närvaron av bälten. Individen ska 
alltid ges möjlighet att själv lägga sig på bältessängen innan intervention av 
vårdpersonal genomförs. Bältesläggning ordineras av läkare och utförs av minst fem ur 
vårdpersonalen: sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal. En individ kan bältas 
både i rygg- och magläge, ryggläge är vanligast. Magläge blir aktuellt om individen kan 
komma att kräkas eller är väldigt stark. Individer som genomlidit sexuella övergrepp, är 
självdestruktiva eller suicidbenägna ska helst bältas liggande på rygg. Vårdpersonalen 
ska kontinuerligt under händelseförloppet kommunicera med individen, ge information, 
vara lyhörd för individens reaktioner samt be individen berätta om upplevelsen efteråt 
(ibid.).  
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En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (SFS 1991:1128) ska även göras när 
en patient är isolerad mer än åtta timmar. Lagen ger tillstånd att hålla en individ isolerad 
högst åtta timmar vid aggressivt och allmänstörande uppträdande (ibid.). Anledningar 
till att isolering kan bli aktuellt inom psykiatrisk tvångsvård illusteras i en studie av 
Stowers, Crane och Fahy (2002) där den vanligaste förekommande orsaken är att stävja 
självskadebeteende. Andra orsaker utgörs av rösthallucinationer, affektbetonat beteende, 
angrepp på vårdpersonalen samt att förhindra att nattsömnen blir störd för övriga 
patienter (ibid.). 
  

Autonomi och psykiatrisk vård 
 

Det är uppenbarligen svårt inom den psykiatriska slutenvården (Muir-Cochrane, van der 
Merwe, Nijman, Haglund, Simpson & Bowers, 2012) att få till stånd en balans mellan 
att tillgodose individens behov av autonomi och samtidigt bibehålla säkerheten på 
enheten. Låsta dörrar utgör ofta ett negativt inslag i den fysiska vårdmiljön, men 
patienter är ändå medvetna om dess funktion och nödvändighet trots att autonomin blir 
inskränkt (ibid.). Autonomi är vedertaget betraktat (Hanssen, 2004) utifrån Kants 
synvinkel som detsamma som att respektera en individ som människa. Hanssen (2004) 
har studerat autonomi i interkulturellt vårdande och till en viss del samtycker Hanssen 
med Kants åskådning, dock menar hon att detta skapar ett problem för sjuksköterskor. 
Problemet uppstår när stödjande av individens autonoma förmåga gällande 
självbestämmande och följsamhet till traditioner, kan innebära ett samvetesbrott mot 
sjuksköterskan själv. Frågan som ställs är om respekt för den enskilda individen är 
möjligt trots att sjuksköterskan inte samtycker med individens val. Respekt är inte 
enbart en del av begreppet autonomi utan en förutsättning för begreppets existens 
(ibid.). 
 

Problemformulering 
 

När en individ blir föremål för tvångsvård, fråntas individen sin autonomi beroende på 
att det inte är en självvald omvårdnadssituation. Hur individen upplever situationen 
under och efter vårdtillfället är intressant för sjuksköterskor i ett 
omvårdnadssammanhang. Denna kunskap kan utgöra underlag för förhållningssätt och 
medvetandegöra etiska aspekter som behöver tas hänsyn till i mötet med individen.  
 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva upplevelser och erfarenheter hos individer som genomgått 
psykiatrisk tvångsvård inom slutenvården. 
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Metod 
 

Metoden utgjordes av en litteraturstudie enligt beskrivning i riktlinjer från Högskolan i 
Halmstad (2013). Dessa riktlinjer kompletterades med Fribergs (2006) kapitel om 
producerandet av litteraturöversikter. En litteraturöverssikt beskrevs av Friberg (2006) 
som en process där skribenterna på ett strukturerat sätt producerade en deskriptiv avbild 
av det problemområde inom forskningen som hade identifierats. Genom analys och 
prövning av kvaliteten på den litteratur som valts ut som berörde det kliniska 
verksamhetsområdet för sjuksköterskan, växte avbilden fram (ibid.). Initialt gjordes 
inledande sökningar i databaser innehållande vetenskapliga publikationer, för att se om 
det fanns tidigare forskning i ämnet. Denna litteraturstudie genomfördes enligt en 
induktiv ansats. 
  

Datainsamling 
 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PsycInfo, PubMed och SweMed+. 
I artikelsökningen användes sökord som var relaterade ord och begrepp till tvångsvård i 
psykiatriskt avseende. Det fanns ingen direkt översättning av ordet tvångsvård i det 
engelska språket, dock var den officiella MeSH-termen, Commitment of mentally ill. 
Tvångsvård kunde i närliggande betydelse översättas till psychiatric compulsory 
treatment och involuntary treatment som ordagrant skulle översättas till svenskan som 
ofrivillig behandling. Coercion som enbart betyder tvång användes som en 
sökkombination med andra relevanta sökord. För detaljerad beskrivning av sökorden se 
Tabell 1, sökordsöversikt (Bilaga A). I sökningarna användes ett huvudsökord som till 
viss del utgjordes av fritext i samtliga databaser (Tabell 2. Sökhistorik, Bilaga B). I 
CINAHL användes även termer från CINAHL Subject Heading List och MeSH-termer. 
I PubMed baserades sökningarna på stor del av MesH-termer som databasen var 
uppbyggd av. I PsychInfo användes fritextord och Thesarus. Slutligen användes MeSH-
termer kombinerat med fritextord i SweMed+ då denna databas inte hade egna termer. 
Till största delen användes fritextord, eftersom den officiella MeSH-termen för 
tvångsvård ej genererade i så många träffar. Huvudsökorden kombinerades i 
databassökningarna med Boolska operatorer som AND, OR och NOT i syfte att 
specificera sökningarna.  
 
Efter genomgången artikelsökning i databaserna, lästes alla titlar på de vetenskapliga 
artiklar som genererades i sökningarna. Abstract lästes hos de artiklar som ansågs 
relevanta för litteraturstudien utifrån artiklarnas titlar. De artiklar vars abstract stämde 
överens med denna litteraturstudies syfte inkluderades i urval 1. Därefter lästes 
artiklarna enskilt och diskuterades sedan gemensamt till samstämmighet infann sig 
huruvida de skulle inkluderas i urval 2 eller ej. I syfte att bedöma graden av 
vetenskaplighet i de utvalda artiklarna, användes Olsson och Sörensens (2011) 
bedömningsmallar för studier med kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 
vetenskapliga kvaliteten i en artikel uttrycktes utefter ett graderingssystem innefattande 
Grad I, Grad II och Grad III. En artikel som kvalificerade sig till Grad I kunde anses 
vara av stark vetenskaplig kvalitet, Grad II kunde anses innebära god vetenskaplig 
kvalitet medan Grad III kunde anses stå för för måttlig vetenskaplig kvalitet. De artiklar 
som bedömdes vara av Grad I eller Grad II och som stämde väl in på syftet med denna 
litteraturstudie, inkluderades i urval 2. Exkluderade blev de artiklar som var av 
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kvantitativ design, de som erhöll Grad III och de som inte överensstämde med 
litteraturstudiens syfte. Dock var en artikel av kombinerad kvalitativ och kvantitativ 
design (Tabell 3, Bilaga D) inkluderad i urval 2, motiveringen till detta var att den 
innehöll många kvalitativa inslag och stämde väl in på litteraturstudiens syfte. 
 
Inklusionskriterier som bestämdes för artiklarna som skulle ingå i denna litteraturstudie 
var att de var skrivna på engelska, hade genomgått kollegial granskning, blivit 
publicerade i en vetenskaplig tidskrift och att publikationsdatumet befann sig mellan 
åren 1995 – 2013. 
 
Exklusionskriterier utgjordes av ordet community eftersom denna litteraturstudie 
fokuserade på tvångsvård inom den slutna psykiatrin. Community i svensk översättning 
betyder samhälle och syftade i detta sammanhang till den psykiatriska tvångsvård som 
var förlagd till samhällets instanser. Detta benämndes som öppen tvångsvård under 
svenska förhållanden och Community Treatment Orders, CTO, i Storbritannien. Studier 
utförda utanför Europa exkluderades också såväl som studier utförda enligt kvantitativ 
metod. Detta berodde på att kvantitativ design inte medförde en lika nyanserad 
beskrivning av upplevelser och erfarenheter som erhölls i studier utförda enligt 
kvalitativ design. 
 

Databearbetning 
 

Efter genomförd artikelgranskning av resultatartiklarna lästes de som kvalificerat sig in 
i urval 2 en gång till och resultatdelen översattes ordagrant till svenska. I syfte att 
underlätta referenshanteringen, färgkodades artiklarna i avseendet att varje artikel 
tilldelades en färg som användes initialt för referenshantering i löpande text. 
Fortlöpande under processen diskuterades förståelsen av de vetenskapliga artiklarnas 
resultat i syfte att undvika felaktig sammanställning av detsamma. Fyra övergripande 
teman växte fram efter systematiskt sammanställande av de olika artiklarnas resultat. 
Innehållet ordnades initialt under meningsbärande rubriker efter genomgången svensk 
översättning. Dessa rubriker bildade senare tretton underteman i det färdiga resultatet. 
Ett undertema bestod av flera rubriker med närliggande innehåll, därutöver var 
fragment, enstaka meningar, inkluderade från rubriker som initialt inte associerades med 
undertemat. Ett flertal underteman bildade senare ett av de fyra övergripande teman som 
resultatet består av. Endast det resultat i de olika vetenskapliga artiklarna som handlade 
om patientens upplevelser och erfarenheter inkluderades i denna litteraturstudie. Det 
som uttrycktes av representanter för vårdprofessionen exkluderades såväl som önskemål 
om erhållen vård från individens sida. Processen för databearbetning illustreras utförligt 
i bifogat diagram (Tabell 5. Databearbetningsprocess, Bilaga E).  
 

Resultat 
 

Individen och autonomi 
 

Detta tema tar upp individens upplevelser och erfarenheter relaterat till autonomi, 
psykossjukdom, stigmatisering och återhämtning. 
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Autonomi - Det handlar om mig  
 

För individer som vårdas inom psykiatrin både på frivillig och ofrivillig grund är 
autonomi ett viktigt inslag i vården (Johansson, Skärsäter & Danielson, 2009). Det 
upplevs som essentiellt att individerna ges kraft att medverka och ta ansvar för sin egen 
vård (Johansson & Lundman, 2002; Johansson et al., 2009). I detta sammanhang 
innebär ansvar att själv försöka ta reda på hur saker och ting förhåller sig och att vara 
företagsam (Johansson et al., 2009). Ibland finns inte förståelse hos individen om varför 
individens rätt till självbestämmande åsidosätts (Olofsson & Norberg, 2001). När 
autonomin blir lidande uppfattas detta som avsaknad av förmåga till ansvar för den egna 
personen (ibid.). Andreasson och Skärsäter (2012) och Johansson och Lundman (2002) 
menar att det är viktigt för individen som genomgår tvångsvård att medverka i de 
aspekter av vården som individen är förmögen till, eftersom individen är en självständig 
person. Delaktighet är inte alltid något som är självklart inom psykiatrisk tvångsvård 
(Johansson & Lundman, 2002; Johansson et al., 2009; Katsakou et. al., 2012; Olofsson 
& Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001).  
 
Hos individer som isoleras kortare perioder fråntas självbestämmandet även i enkla 
aspekter (Hoekstra, Lendemeijer & Jansen, 2004) såsom att inte få välja sin egen 
klädsel. Graden av självsäkerhet hos individen avgörs av det psykologiska skicket 
individen befinner sig i när upplevelsen äger rum. Isolering är en omvälvande 
upplevelse som skapar stora behov av att tala om det i efterhand. Det frambringar ofta 
en känsla av ensamhet hos individen och osäkerhet inför att vistas i små utrymmen i 
framtiden. Dock är stödet begränsat och individerna får förlita sig på sitt eget oberoende 
och företagsamhet i syfte att kunna bearbeta upplevelsen (ibid.). Hoekstra et al. (2004) 
menar vidare att bearbetningen av isolering är utav autonom karaktär och att tid är 
essentiellt i återhämtningen från upplevelsen. Med tiden kan isoleringens betydelse för 
individen mattas (ibid.). 
 
Enligt Johansson et al. (2009) erfar individer att tvångsvård kan förhindras om individen 
får möjlighet till ett givande samtal med inskrivande läkare. Detta kan medföra att 
individen väljer att skriva in sig på frivillig basis (ibid.). Vårdintyget och 
tvångsmedicinering är frågor som måste beröras innan tvång blir aktuellt för individen 
(Olofsson & Jacobsson, 2001). Det upplevs också viktigt att få fler alternativ än enbart 
tvångsvård, då detta inte alltid är en realitet (Katsakou et al., 2012). Fördelaktigt är att 
individen känner läkaren sedan tidigare (ibid.). Vårdpersonal överlag kan även influera 
individen att ändra förhållningssätt angående inskrivning (Andreasson & Skärsäter, 
2012; Johansson & Lundman, 2002) och bidra till att detta sker frivilligt. Tvång är alltid 
närvarande när autonomin blir inskränkt (Olofsson & Norberg, 2001) eftersom i de fall 
där individen accepterar frivilliga interventioner, är alltid hotet om tvång överhängande. 
I dessa situationer väcks en upplevelse av vanmakt och att vara en misslyckad person 
(ibid.). ”If I were to say I agree it would be coercion anyway, it would be coercion in 
some way, even if I accepted it is coercion.” (Olofsson & Norberg, 2001, s. 94). När 
individen får möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor och engagera sig i 
planerings- och beslutsprocesser, främjas autonomin i en positiv riktning (ibid.). Det 
föreligger vara viktigt för individen att vårdpersonalen ser till individens upplevelser 
och hälsa samt möjliggör för tillfrisknande (Andreasson & Skärsäter, 2012). Vidare 
anses det betydelsefullt att vårdpersonalen inte fattar beslut över huvudet på individen 
(ibid.). Svårigheter kan upplevas i att acceptera tvångsvård som realitet (Johansson & 
Lundman, 2002) då upplevelsen av detta blir övermäktig av en regelstyrd och kantig 
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organisation. De individer som tvångsvårdas är i behov av inspiration (Andreasson & 
Skärsäter, 2012) och ska ges möjligheter att aktivt medverka i sin egen vård. Brist på 
autonomi genererar stress för individen (Johansson et al., 2009), särskilt för de som 
vårdas inom slutenvården och där valmöjligheter till annan vård saknas. Andra sätt som 
kan försvaga individens självbestämmande är otillräcklig information och förbiseende 
av ståndpunkter som inte stämmer överens med personalens tycke (ibid.).   
 
En stor del av de individer som ser negativt på sin period av tvångsvård anser att deras 
liv stannar upp för en period (Katsakou et al., 2012). Beslutet att ta in individen till 
tvångsvård ses som ett övergrepp på autonomin och individen känner sig underkastad 
psykiatrins inflytande. Det förekommer rädsla att när som helst bli utsatt för tvångsvård 
och då det är en realitet känner individerna att de inte ges möjlighet till att medverka i 
planeringen av behandlingen (ibid.).  
 
Kränkning upplevs hos individen när autonomin blir åsidosatt (Olofsson & Norberg, 
2001). Känsla av att inte känna sig trygg, vara usel och upplevelse av ogenomskådlig 
komplexitet genereras i dessa sammanhang (ibid.). Förutom autonomin kränks även 
individens integritet (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Norberg, 2001). En 
annan aspekt av kränkning kan åstadkommas av medicinering (Olofsson & Jacobsson, 
2001) och att inte känna sig viktig nog att få reagera adekvat på olika situationer. 
Individen får inte välja själv vilka känslor som ska godkännas att få komma till ytan. 
Medicinering kan även förhindra växlingar mellan olika stämningslägen. Poliseskort 
blir ibland aktuellt vid transport till en sluten psykiatrisk avdelning, detta upplevs i 
många fall som en kränkning. Upplevelsen består av förringande förhållningssätt hos 
representanter från polismyndigheten, ingen underrättelse före transport av att detta ska 
ske, intrång i hemmet, avsaknad av medverkan samt att inte bli tilltalad (ibid.). 
 

Upplevelser vid psykossjukdom – I spegellandet men ändå här 
 

Vid psykossjukdom är känsla av trygghet och skydd ett starkt uttalat behov (Andreasson 
& Skärsäter, 2012) och är kopplat till de medlemmar ur vårdpersonalen som individen 
sätter sin tilltro till. Trygghet kan vara förenat med frigörande från ansvar som är 
relaterat till det psykiska. Känsla av missförståddhet kan uppkomma när den grad av 
hälsa som individen har kvar inte bekräftas av vårdpersonalen. Symtom av psykotisk 
karaktär upplevs av individen som väldigt problematiska, det är i dessa situationer 
viktigt att erhålla hjälp från vårdpersonalen. Psykisk hjälp som syftar till att få möjlighet 
att tänka på annat, tillhandahålla avslappningsmöjligheter, föra verklighetsförankrande 
dialoger och få information som stämmer överens med verkligheten.  I dessa situationer 
kan det vara svårt att få till stånd viktiga beslut och medverka i uppläggning av fortsatt 
vård (ibid.). 
 

Stigmatisering och återhämtning - Jag är en människa precis som alla 
andra och vill komma tillbaka till mitt liv 
 

Individen ser det som viktigt att inte enbart bli kategoriserad i vårdpersonalens och 
samhällets ögon, utefter sin psykiska sjukdom (McGuinness, Dowling & Trimble, 2013; 
Olofsson & Jacobsson, 2001). Individen upplever att motarbeta denna stigmatisering är 
en ansträngning som kommer med patientrollen (Olofsson & Jacobsson, 2001), i syfte 

12 
 



 
 

att bevara den egna integriteten. Återhämtningsprocessen kan missgynnas av att bli 
stigmatiserad (McGuinness et al., 2013). Tillfrisknandet kan stanna upp när individen 
väljer att glömma och inte assimilera det individen varit med om in i sin självbild. Till 
en början kan individen sätta upp motstånd mot vården, vilket senare ofta resulterar i 
anpassning till vården. När individen anpassar sig till vården som tillhandahålls så 
medför det ökad insikt om tvångsvårdens behövlighet. Bearbetning är av yttersta vikt, 
vilket kan medföra snabbare tillfrisknande och att individen kommer till insikt om sitt 
psykiska mående (ibid.). Vardagslivet och att få vara med i utformandet av detta på 
enheten är betydelsefullt för individens återhämtningsprocess (Andreasson & Skärsäter, 
2012). Ett eget hem, sysselsättning och sällskapsdjur är faktorer som individer tycker är 
viktiga delar i tillvaron (Olofsson & Jacobsson, 2001) som finns kvar efter 
genomgången tvångsvård. Individens återhämtningsprocess kan missgynnas av att 
exempelvis bli förflyttad till en annan avdelning (Andreasson & Skärsäter, 2012), vilket 
medför diskontinuitet i vårdkedjan.  
 
Individer har positiva erfarenheter från sin sjukhusvistelse relaterat till 
återhämtningsprocessen (Katsakou et al., 2012; Olofsson & Jacobsson, 2001). De 
positiva inslagen består i att inte alltid få tillåtelse att lämna enheten när individen själv 
önskar detta såväl som åtgärder som förhindrar självdestruktivitet (Olofsson & 
Jacobsson, 2001). Individen ser det som viktigt att tvångsåtgärderna utgår från 
behandlingen när de inte längre är motiverade (ibid.). Tvångsvård kan medföra att 
individen möter verkligheten med stärkt självförtroende efter sin ofrivilliga 
sjukhusinläggning (Hughes, Hayward & Finlay, 2009), vilket genererar en positiv syn 
på vården. Motsatsen till detta är när individen känner att identiteten gått förlorad och 
självförtroendet dalat efter upplevelsen av tvångsvård. Passivitet kan genereras hos 
individen av rastlöshet och att inte få tillåtelse att lämna enheten utefter eget behag 
(ibid.). 
 

Individen, tvångets skepnad och omgivningen 
 

Temat beskriver individens upplevelser och erfarenheter i relation till tvångsbegreppets 
innehåll, omgivande miljö, medicinering och hur tvång kan förebyggas. 
 

Tvångets innehåll - En ambivalent upplevelse av vad som ibland är svårt 
och ibland faktiskt är precis rätt 
 

En rad olika situationer och åtgärder upplevs som tvång: isolering, fysiskt och 
mekaniskt tvång, däribland bältning, intravenös och oral tvångsmedicinering samt att 
inte inneha tillåtelse att gå ifrån enheten på eget bevåg (Kuosmanen, Hätönen, 
Malkavaara, Kylmä & Välimäki, 2007; Olofsson & Jacobsson, 2001). Olofsson och 
Jacobsson (2001) räknar upp ytterligare upplevelser av tvång, däri inräknat: hård 
bevakning, överförande till tvångsvård, nonchalant bemötande från vårdpersonalens 
sida och hot om straff. Åtföljande av enhetens rutiner upplevs som tvång (Katsakou et 
al., 2012; Kuosmanen et al., 2007), däribland att tvingas klä sig i sjukhuskläder och bli 
fråntagen personliga ägodelar, bland dem pengar. Dessa åtgärder skapar känslor hos 
individen av förnedring, nedstämdhet (Haw, Stubbs, Bickle & Stewart, 2011; 
Kuosmanen et al., 2007; Sequeira & Halstead, 2002) och upplevelse av att införlivandet 
av dessa åtgärder är obefogat, hemskt och upprörande (Kuosmanen et al., 2007).  
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Individer uppfattar begreppet tvång på olika sätt (Olofsson & Jacobsson, 2001; 
Olofsson & Norberg, 2001). När en individ spänns fast i bälte kan själva 
bältesmomentet verka vara det egentliga tvånget (Olofsson & Norberg, 2001). Dock kan 
individen se det på ett annat sätt och uppleva det värsta tvånget i att vårdpersonal håller 
fast individen och administrering av tvångsinjektion efter att individen blivit fastspänd. 
De individer som blivit utsatta för tvångsvård uttrycker sig mer kritiskt gentemot 
tvångshandlingar (ibid.). En uppfattning finns hos individen att vårdpersonalen brukar 
tvångshandlingar i syfte att vidmakthålla enhetens rutiner (Kuosmanen et al., 2007; 
Olofsson & Norberg, 2001). En annan uppfattning består i att tvång existerar i 
bestraffningssyfte (Olofsson & Norberg, 2001) såväl som för att underlätta 
vårdpersonalens jobb. Individen förstår även att tvång kan utgöra en hjälp- och 
skyddsåtgärd (Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002; Katsakou 
et al., 2012; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Denna hjälp- och 
skyddsåtgärd är en nödvändighet på en sluten psykiatrisk vårdenhet (Andreasson & 
Skärsäter, 2012; Kuosmanen et al., 2007). Vidare utvecklat innebär detta att förhindra 
våldsamt beteende (Haw et al., 2011). Dock är det viktigt att tvångsvården inte fortgår 
för länge, i denna fråga är individens upplevelser centrala (Olofsson & Jacobsson, 
2001). Synnerligen viktigt är detta eftersom tvångsvård upplevs som väldigt 
integritetskränkande för individen (ibid.). Särskilt aktuellt blir tvångsvårdens 
skyddsbehov när individen är självdestruktiv eller suicidbenägen och kan då upplevas 
motivera tvångsvårdens förekomst (Johansson & Lundman, 2002). 
 
Åsikterna varierar huruvida tvångsvård är nödvändigt eller ej (Haw et al., 2011; 
Katsakou et al., 2012; McGuinness et al., 2013). Individer har ofta både positiva och 
negativa erfarenheter av tvångsvård (Haw et al., 2011). I många fall där tvångsvården 
upplevs som negativ (Katsakou et al., 2012; Olofsson & Norberg, 2001) kan individen 
ändra uppfattning efteråt för att senare se den som oumbärlig. Den negativa 
bemärkelsen av tvång innebär att individen inte finner sig i att det förekommer i 
individens vård (Johansson & Lundman, 2002) och kan sätta upp motstånd både genom 
att använda sin fysiska styrka och lämnar in juridiska skrivelser. Tvång uppfattas av 
vissa individer endast fylla en förvaringsfunktion (Olofsson & Jacobsson, 2001) där 
terapeutiska metoder ej erbjuds. Individen kan även avstå från att söka vård baserat på 
tidigare negativa erfarenheter (Bonner, Lowe, Rawcliffe & Wellman, 2002). 
Avståndstagandet grundas i rädsla för att tvångssituationer med fysiskt tvång ska 
aktualiseras vid eventuell inläggning och frambringa olustiga situationer med 
vårdpersonalen på enheten som följd. Detta skapar en kedjeeffekt när individen väl blir 
inlagd och tvång används, rädslan förvärras då ytterligare (ibid.). 
 
Tvång kan accepteras av individen ofta i samband med att förebygga olika situationer 
(Olofsson & Norberg, 2001). Det betraktas som tvunget i början av vårdtiden då 
individen ofta mår som sämst (ibid.). Individer kan uppleva att tvång i form av 
tillbakahållande, fysiskt tvång, innehar en sedativ påverkan (Haw et al., 2011) såväl 
som att tvång överlag kan resultera i tankeåterspegling över utförda gärningar. 
 
Individen kan med hjälp av fysiskt tvång ta tillbaka förlorad kontroll över en viss 
situation (Katsakou et al., 2012; Sequeira & Halstead, 2002) och därmed känna sig 
styrkt av dess användning. Exempel på detta är att bli omsluten av en annan person i 
rörelsebegränsande syfte (Sequeira & Halstead, 2002). Individen ser det som värdefullt 
vid dessa tillfällen att undgå ansvaret i situationen och upplever detta som tröstande. 
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Fysiskt fasthållande kan även för individen innebära ett sätt att under en kort intensiv 
stund ge utlopp för känslor och därefter lugna ner sig. Det framkommer vidare av 
Sequeira och Halstead (2002) att vissa individer aktivt försöker frambringa situationer 
som resulterar i fysiskt tvång i form av fasthållning eftersom de ser detta som en 
trygghet och möjlighet till att avreagera sig (ibid.). Individens negativa upplevelser som 
är sammanhörande med fysiskt tvång innefattar inskränkande av rörligheten (Haw et al., 
2011), åverkan på klädesplagg, fasa för att komma till skada under själva momentet och 
att få nedsatt andningsfunktion av för hårda grepp. Fysiskt tvång genererar ofta ilska 
(Sequeira & Halstead, 2002) som den vanligaste känslan hos individen. Situationer som 
framkallar denna känsla är förbiseende av värderingar, ej införlivade förhoppningar på 
den vård som tillhandahålls, förnedrande förhållningssätt från vårdpersonalens sida, 
upplevelse av att komma till skada och upplevda oförätter. Införlivandet av fysiskt 
tvång kan resultera i ytterligare ilska hos individen och förvärra situationen med 
upptrappning av aggressivt beteende (ibid.). 
 
Individen ser isolering i positiv bemärkelse som möjlighet till tankeåterspegling under 
stilla former (Haw et al., 2011), där individen ges tid att tänka över sitt agerande och 
eventuellt känna känslor av skuld över det inträffande. Å andra sidan utgör den negativa 
aspekten av isolering en stegring i känslan av instängdhet såväl som att upplevelsen kan 
te sig klaustrofobisk för individen. Det upplevs som väldigt svårt att inte veta när 
isoleringen ska komma att upphöra. Känslor som ängslan, övergivenhet och förnedring 
hör samman med isolering (ibid.). 
 
Individer med traumatiska upplevelser av forna övergrepp kan lida skada av 
införlivandet av fysiskt tvång, då dessa minnen återupplevs och kommer upp till ytan 
igen (Bonner et al., 2002; Haw et al., 2011; Hughes et al., 2009; Sequeira & Halstead, 
2002). Samma upplevelse kan erhållas av tvångsmedicinering (Haw et al., 2011; 
Hughes et al., 2009). Haw et al. (2011) menar att isolering kan framkalla minnen av 
sexuella övergrepp då individen inte får tillåtelse att bära sina egna kläder under 
isoleringen. I vissa situationer kan närvaro av det motsatta könet vid tvång generera 
upprivna känslor hos individen (Bonner et al., 2002).  
 

Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse - Detta är en plats som 
jag måste beviljas att påverka, trots att det inte är mitt hem 
 

Avdelningsmiljön i sig kan utgöra en trygghet för individen (Johansson et al., 2009; 
Katsakou et al., 2012). Tryggheten existerar både på plats och inför framtida vistelse i 
hemmet med vetskapen om att den möjligheten finns (Johansson et al., 2009). Samtidigt 
kan individens behov av ensamhet mötas på en sluten psykiatrisk avdelning 
(Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson et al., 2009). Möjligheten att spendera tid 
ensam utan vårdpersonalens närvaro är värdesatt (Andreasson & Skärsäter, 2012) och 
kan upplevas som en trygghet, att ges tillstånd att vara ensam. Stress som kan genereras 
av relationen med närstående i hemmiljön kan avhjälpas genom att bli inskriven till en 
psykiatrisk enhet (Johansson et al., 2009). Andra individer, kontroll och faktumet att 
avdelningarna hålls låsta kan även det resultera i stress. En låst avdelning kan skapa 
otrygghet och reducera frihetskänslan, det gör även ständig tillsyn från vårdpersonalens 
sida. Dock accepteras detta av vissa individer som ett naturligt inslag i vården. 
Avdelningsmiljön kan ibland väcka längtan, upplevas som en lugn och trygg miljö samt 
generera känslor av glädje. Miljön på en psykiatrisk avdelning kan anses vara lik 
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hemmet när den fysiska miljön är behovsanpassad och trivsam i kombination med enkla 
rutiner på enheten (ibid.). Möjligheten till aktivering på enheten är av vikt (Andreasson 
& Skärsäter, 2012). Närvaron av andra inskrivna individer tillför också vitalitet till 
situationen (Johansson et al., 2009). Planerade utevistelser utanför enheten och 
permissioner upplevs positivt av individen (Olofsson & Jacobsson, 2001). 
 

Medicinering – Jag tar gärna mediciner men tvinga mig inte… 
 

Läkemedelsbehandling uppfattats av individen vara den grund som behandlingen byggs 
på (Katsakou et al., 2012; McGuinness et al., 2013), men individen poängterar vikten av 
mänskligt samspel som en betydande del av vården (McGuinness et al., 2013). Den 
negativa upplevelsen av medicinering hos individen hör samman med upplevda 
biverkningar (Haw et al., 2011; Olofsson & Jacobsson, 2001) i kombination med 
personlighetsförändrande egenskaper. Tvångsmedicinering upplevs överlag negativt, 
särskilt tvånget i att ta ett preparat mot den egna viljan (Haw et al., 2011; Hughes et al., 
2009). Läkemedelsbehandling kan generera ängslan hos den enskilda individen 
(Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sequeira & Halstead, 2002) 
och om för stor vikt läggs på att upplysa om bieffekter av ett läkemedel (Andreasson & 
Skärsäter, 2012), kan detta påverka följsamheten negativt. Det händer att individen mår 
sämre efter att ha utsatts för tvång inom den psykiatriska slutenvården (Katsakou et al., 
2012). Tvångsmedicinering kan upplevas medföra försämring av individens tillstånd 
(Andreasson & Skärsäter, 2012; Olofsson & Jacobsson, 2001), rädslan för biverkningar 
kan ta stora proportioner (Hughes et al., 2009) och ses som ett hot för det egna livet. I 
kontrast till detta kan även tvångsmedicinering vara essentiellt för individens 
återhämtning (Haw et al., 2011; Hughes et al., 2009) och ses som den avgörande faktorn 
i detta (Hughes et al., 2009).   
 
Administrering av intramuskulär injektion upplevs ibland som oroande (Sequeira & 
Halstead, 2002), integritetskränkande (Haw et al., 2011), otrevligt, otäckt och eggande 
för individen. Stickrädsla kan även förvärra upplevelsen av att få en injektion (ibid.). 
 

Förebygga tvång – Det behöver inte vara så här… 
 

En rad faktorer upplevs av individen kunna förhindra införlivandet av tvångsåtgärder: 
individorienterat samspel, avvaktande förhållningssätt i syfte att se om situationen kan 
lösas utan tvång, lyhördhet och att vårdpersonalen ger av sin tid (Olofsson & Norberg, 
2001). Förhindrandet av tvång kan uppnås i upplevelsen av trygghet i vårdpersonalen 
(Andreasson & Skärsäter, 2012; Olofsson & Norberg, 2001) såväl som omsorg om den 
enskilda individen (Olofsson & Jacobsson, 2001). Ytterligare ett sätt att förhindra tvång 
består i att upplysa individen om gällande situation (Olofsson & Jacobsson, 2001), 
vilket kan medföra att individen får förståelse för att psykiatrisk vård är nödvändigt. 
Tvång kan alltså betraktas som ett nödvändigt ont utan lämpligt substitut (Haw et al., 
2011; Katsakou et al., 2012; Olofsson & Norberg, 2001).  Individen kan se inom sig 
själv i samband med bearbetning av sitt psykiska mående (Olofsson & Jacobsson, 
2001). Detta är ett sätt att förhindra aktualiseringen av tvång i omvårdnaden, eftersom 
individen får ökad självinsikt (ibid.). 
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Individen och relationer 
 

Detta tema tar upp individens upplevelser och erfarenheter relaterat till relationer med 
närstående, medpatienter och vårdpersonal. 
 

Närståendes betydelse - Ni är för mig bekanta ansikten i en för övrigt 
relativt okänd värld 
 

Närstående utgör ett viktigt stöd för individen (Johansson & Lundman, 2002; Johansson 
et al., 2009) under beviljade utevistelser utanför avdelningen, per telefon (Johansson et 
al., 2009), i affektfulla situationer och under permission. Närstående kan influera 
förhållningssättet gentemot tvångsvården som erhålls på ett betydelsefullt sätt (Hughes 
et al., 2009). Återhämtningsprocessen kan även gynnas positivt av kontakt med 
närstående (Andreasson & Skärsäter, 2012). Däremot kan faktumet att individen 
tvångsvårdas på sjukhus innebära en förändring av känslomässiga förhållanden (Hughes 
et al., 2009; Johansson et al., 2009). Tonårsbarn kan av föräldern det berör upplevas ha 
skam över att deras förälder är inskriven på en psykiatrisk avdelning (Johansson et al., 
2009). Följderna av de negativa aspekterna på relationen som tvångsvården medför kan 
vara en extra påfrestning på individens psykiska hälsa och besök avstås ibland baserat 
på dessa grunder (ibid.). Emellertid kan behovet av tvångsvård uppfattas som gynnsamt 
för det sociala kontext individen lever i, däribland fungerande av hemmiljön (Katsakou 
et al., 2012). 
 

Medpatienters betydelse - Vi kan om vi vill finna styrka i varandra 
 

Andra individer som är inskrivna på samma enhet är värdefulla (Johansson & Lundman, 
2002; Johansson et al., 2009). De är viktiga för erfarenhetsbyte, tillhandahåller 
kommunikationsmöjligheter samt umgänge och utgör ett sätt fördriva tiden (Johansson 
et al., 2009). Trots att medpatienter upplever egna svårigheter, är de en bra källa för 
mänsklig kontakt (Johansson et al., 2009), en form av kontakt som vissa dock avböjer. 
Det kan å andra sidan upplevas påfrestande att vara begränsad till nästan enbart 
kommunikation med de andra individerna som är inskrivna på enheten (Kuosmanen et 
al., 2007).  
 
En förutsättning för att kunna umgås med andra inskrivna individer på ett givande sätt 
(Johansson et al., 2009) är att det finns utrymmen där de har möjlighet att vistas avskilt 
och kan ägna sig åt aktiviter. Medpatienter kan även vara en källa till obehag för 
individen (Johansson et al., 2009; Olofsson & Jacobsson, 2001). Påtvingad närhet som 
att bo två individer i samma rum (Johansson et al., 2009) kan innebära att aldrig få lugn 
och ro eller att få vara ensam. Vanmakt kan skapas av att se en annan människa må 
dåligt och konsekvenser av den individens diagnos. Integriteten kan även få en törn av 
att bo tillsammans (ibid.). 
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Omvårdande relationer - Ni har min tillåtelse att bistå mig 
 

Relationen med vårdpersonal är viktig (Johansson et al., 2009), likväl är närstående och 
umgänge med medpatienter essentiellt för individens upplevelse av stöd. Lidandet kan 
dämpas när vårdpersonalen är lyhörda för individens behov och ger de närstående 
delaktighet i att tillsammans med individen, medverka i vården. Vårdpersonalen visar 
sympati för individerna när de är i behov av tröst och känner sig nedslagna (ibid.). 
Vårdpersonalen utgör även en känsla av trygghet för individen (Andreasson & 
Skärsäter, 2012; Johansson et al., 2009). Professionell kommunikation uppskattas när 
svårigheter ska beröras (Katsakou et al., 2012). Ångest och rädsla kan undertryckas med 
vårdpersonalens hjälp (Johansson & Lundman, 2002). Vårdpersonalen kan även 
möjliggöra en uppfattning om att omvårdnaden är individorienterad vilket resulterar i en 
positiv känsla av erhållen vård (ibid.). Hängivenhet, observans, humor, omsorg, välvilja 
och tillförlitlighet är viktiga egenskaper hos vårdpersonalen (Andreasson & Skärsäter, 
2012) som möjliggör att individen upplever att omvårdnaden är av hög kvalitet. 
Individen känner förtroende för vårdpersonalen genom integritetsstärkande omvårdnad 
(Johansson & Lundman, 2002) som uppfylls av ett respektfullt bemötande såväl som 
ödmjukhet, medge felsteg och att ställa upp för individen. Uppoffring och omsorg från 
vårdpersonalens sida är identitetsstärkande för individen (Andreasson & Skärsäter, 
2012). Det är viktigt att vårdpersonalen ser individen (Olofsson & Norberg, 2001), är 
generösa med sin tid och närvarande i situationen både fysiskt och psykiskt, särskilt när 
individen blivit utsatt för tvång. Aktiviteter tillsammans med vårdpersonal är också 
värdefullt för individens situation (Olofsson & Jacobsson, 2001). Individer uppskattar 
att ha en egen kontaktperson (Andreasson & Skärsäter, 2012) som kan bistå i att 
bearbeta upplevelser och känslor. Kontaktpersoner bidrar med en stödjande och likställd 
relation som har positiv inverkan på individen (Olofsson & Jacobsson, 2001). 
Kontaktpersoner kan däremot uppfattas negativt av individen som att de inte innehar 
något intresse för att utföra sitt arbete och inte är engagerade i individens situation. 
Fördelaktigt är att ha en kontaktperson istället för två (ibid.).  
 

Individen under tvång 
 

Temat beskriver individens upplevelser och erfarenheter i förhållande till brister i 
relationen med vårdpersonal och följderna av otillräcklig information. 
 

Tvivelaktig allians - Missbruka inte det förtroende jag har eller kanske 
kommer att ge er 
 

Upplevelser av vanmakt och brist på trygghet i relationer med vårdpersonal förekommer 
såväl som upplevelser av negativ syn på omställning från vårdpersonalens sida 
(Johansson & Lundman, 2002). I situationer där tilliten till vårdpersonalen inte existerar 
hos individen (Sequeira & Halstead, 2002) förekommer ängslan över vad som ska ske 
härnäst. Konfliktfyllda situationer med vårdpersonalen upplevs som jobbiga (Bonner et 
al., 2002) och finns inslag av paranoia hos individen förvärras situationen ytterligare. 
De känslor som föranlett konflikten kan hålla i sig en tid (ibid.). En del individer 
upplever att det är vårdpersonalens inflytande som medför att de reagerar inadekvat och 
stridslystet i olika situationer, vilket resulterar i konflikter (Hughes et al., 2009). 
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Isolering driver den negativa aspekten av otillräckligt samspel med vårdpersonalen 
vidare, eftersom agerande från enbart individens sida kan upplevas som övergivenhet 
(McGuinness et al., 2013).    
 
Individer har värdefulla minnen av interaktioner med vårdpersonalen (McGuinness et 
al., 2013), men kan även uppleva irritation när vårdpersonalen tar på sig en 
förmyndarroll. När de ingår i en förmyndarroll förloras omtanken på vägen (Hughes et 
al., 2009). Dock kan befogade regler, kompetens såväl som erfarenhet, bestämt och 
oföränderligt förhållningssätt samt gränsdragning generera trygghet (Andreasson & 
Skärsäter, 2012). Trots att vårdpersonalen kan uppfattas som oresonliga så innehar 
individen ändå en förståelse för deras arbete (Olofsson & Jacobsson, 2001) och inser att 
det kan innebära svårigheter att bemöta människor med psykisk sjukdom. Ibland 
uppfattas införlivandet av regler gå före den unika individen (Hughes et al., 2009). Det 
finns även ett behov av att be om ursäkt för sitt eget ibland problematiska beteende 
(Olofsson & Jacobsson, 2001).  
 
Läkare ses ofta i ett negativt ljus (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 
2001) särskilt med avseende på maktutövande (Olofsson & Norberg, 2001). De upplevs 
vara svårtillgängliga (Olofsson & Jacobsson, 2001), har ständig tidsbrist och tenderar att 
objektifiera människan de möter, de ser inte individen. Alla läkare uppfattas dock inte 
negativt utan det finns läkare som ger individen tillfällen att prata om sina upplevelser. 
Vårdpersonal kan även upplevas som inkompetenta och förvirrade över vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras (ibid.).  Känsla av ignorans gentemot individen från 
vårdpersonalens sida är ofta förekommande inom psykiatrisk slutenvård (Bonner et al., 
2002; Hoekstra et al., 2004; Hughes et al., 2009; Johansson & Lundman, 2002; 
Olofsson & Jacobsson, 2001). Individer ignoreras alltifrån i situationer där de försöker 
påtala att deras beteende börjar spinna utom kontroll (Bonner et al., 2002) till situationer 
med ointresserad personal (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; 
Olofsson & Norberg, 2001) som väljer att inte lyssna eller uppmärksamma individens 
vädjan om hjälp. Istället ska problemen avhjälpas med läkemedel (Olofsson & 
Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Olofsson och Jacobsson (2001) menar att 
den bästa gemenskapen uppnås tillsammans med undersköterskor. 
 

Omvårdande relationer när tvång aktualiseras - Stöd mig i att uthärda 
det som är svårt  
 

När en tvångshandling blivit genomdriven från vårdpersonalens sida upplevs intresse 
och välvilja från vårdpersonalen som värdefullt (Bonner et al., 2002). Vårdpersonalen 
har i dessa situationer ett omvårdande förhållningssätt (Haw et al., 2011; Hughes et al., 
2009). En åtskillnad existerar mellan ordinarie personal och vikarier (Bonner et al., 
2002), där den ordinarie personalen tenderar att vara mer lyhörd och omvårdande. 
Omväxling i vårdpersonalens förhållningssätt gentemot individen är värdefullt 
(Johansson & Lundman, 2002) och kan reducera känslan av tvång. Allt eftersom tiden 
går kan individen uppleva att vården sker av fri vilja. Tvångsvården kan även av 
individen alltid ha uppfattats som frivillig, även initialt (ibid.). Inskränkande av friheten 
väcker intensiva emotionella svar hos individen (McGuinness et al., 2013). Känslor som 
går upp och ner kan i det långa loppet resultera i ett erkännande av det inträffande 
(ibid.). Den negativa upplevelsen av tvång kvarstannar hos individen en tid efteråt 
(Sequeira & Halstead, 2002). 
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Införlivandet av tvångsåtgärder ses många gånger som ett respektlöst (Andreasson & 
Skärsäter, 2012; Haw et al., 2011; Hughes et al., 2009; Katsakou et al., 2012; 
Kuosmanen et al., 2007) och kränkande maktspel (Andersson & Skärsäter, 2012; 
Hughes et al., 2009) från vårdpersonalens sida. Detta maktspel kan för individen 
resultera i förlust av förtroende för vårdpersonalen (Haw et al., 2011). Tvång upplevs 
även som straff som vårdpersonalen finner nöje i att utdela ofta utan anledning 
(Andreasson & Skärsäter, 2012; Haw et al., 2011; Olofsson & Jacobsson, 2001; 
Sequeira & Halstead, 2002), men i många fall anses det som att vårdpersonalen enbart 
handlar inom ramen för sitt yrke (Haw et al., 2011). Införlivandet av straff kan leda till 
att individens självkänsla blir lidande (Hughes et al., 2009).  Vissa individer drar 
paralleller mellan vårdpersonalens metoder och förtryck av människor under 
diktaturstater (Olofsson & Jacobsson, 2001). Straff upplevs tillsammans med 
uppgivenhet i fall där individen uttrycker en önskan om att bli utskriven (Olofsson & 
Jacobsson, 2001) och resultatet av detta får motsatt verkan med längre kvarhållande på 
enheten som följd. Oro kan genereras av tvångsåtgärder (Haw et al., 2011; Sequeira & 
Halstead, 2002). Oron uppkommer när individen känner rädsla inför att sannolikheten 
för snar utskrivning kan påverkas negativt av tvångets användning (Haw et al., 2011). 
Individens känsla av mänskligt värde (Andreasson & Skärsäter, 2012; Hughes et al., 
2009; Johansson & Lundman, 2002; Sequeira & Halstead, 2002) såväl som respekt 
inför sig själv påverkas också negativt när tvångsåtgärder blir aktuellt (Hughes et al., 
2009). Individen känner att vårdpersonalen inte engagerar sig i individens situation och 
att de tar i mer än nödvändigt (Haw et al., 2011; Johansson & Lundman, 2002), vilket 
inte ses som ett professionellt agerande. Individer kan även av olika anledningar 
misstycka till fysisk kontakt (Haw et al., 2011). Olofsson och Norberg (2001) beskriver 
att individen lägger vikt vid att skapa en god relation både till läkare och övrig 
vårdpersonal i syfte att bygga upp tillit i situationer där tvång är närvarande.  
 

Avsaknad av information och förståelse – Jag vill förstå så informera 
mig 
 

Initialt och under hela sin sjukhusvistelse kan individen uppleva att informationen är 
ofullständig och det blir därför svårt att förstå varför individen blivit 
tvångsomhändertagen (Johansson & Lundman, 2002; Katsakou et al., 2012; 
McGuinness et al., 2013; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 
Individer kan uppleva problem med att ta till sig information och intryck av gällande 
föreskrifter på enheten (Olofsson & Jacobsson, 2001) såväl som vårdpersonalens 
agerande, roller och de beslut som vårdpersonalen ger upphov till. Oförståelse kan 
generera rädsla hos individen (Johansson & Lundman, 2002). Individen behöver erhålla 
information om tvångsåtgärder som genomförs (Andreasson & Skärsäter, 2012; 
Olofsson & Norberg, 2001), juridiska aspekter och tillgänglig behandling (Andreasson 
& Skärsäter, 2012). Medvetenhet om vad som gäller juridiskt under tvångsvård är 
viktigt för individens egen försäkran om att allt går rätt till (Andreasson & Skärsäter, 
2012; Olofsson & Jacobsson, 2001), denna information förmedlas ibland till individen 
(Olofsson & Jacobsson, 2001). Denna form av information upplevs som positiv 
eftersom den kan utgöra en påtryckning på läkaren i utskrivningssyfte (ibid.). 
Information som förmedlas till individen i början tenderar att färga hela individens 
upplevelse av vården (McGuinness et al., 2013).  En anledning att individen upplever 
informationen som ofullständig initialt kan bero på att individen inte tar till sig 
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informationen som en följd av sin psykiska ohälsa (ibid.). Efter genomdrivet tvång är 
det viktigt att individen ges möjlighet till reflektion och dialog tillsammans med 
vårdpersonalen (Andreasson & Skärsäter, 2012) för ökad insikt i situationen och 
bakomliggande faktorer. Realiteten är dock inte alltid så (Bonner et al., 2002). Det kan 
upplevas bekymmersamt att sakna motivation till insikt i varför tvångsvård aktualiseras 
(Olofsson & Norberg, 2001). Situationer där individer upplever att de har möjlighet att 
införliva information i sin egen tanke- och föreställningsvärld främjar beslutsfattande 
(Andreasson & Skärsäter, 2012) och dämpar upplevd ångest. Den information som 
erhålls ska vara begränsad till att endast innefatta individens enskilda situation eftersom 
individen annars kan uppleva ökad frekvens av ångest och oro. Informationen får heller 
inte vara för omfattande eller ges vid fel tillfälle (ibid.). 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Litteraturstudie som det benämns från Högskolan i Halmstad kan anses likställas med 
beskrivningen av Fribergs (2006) litteraturöversikt. 
 
De vetenskapliga artiklar som utgjorde underlag för resultatet söktes i databaser som 
innehöll betydande publikationer ur forskningssynpunkt för omvårdnad, 
beteendevetenskap och psykisk hälsa. Vetenskapliga artiklar söktes i CINAHL, 
PsycINFO och SweMed. Sökningar genomfördes även i databasen PubMed som var 
den största inom omvårdnadsdomänen, men inga ytterligare relevanta artiklar utifrån 
litteraturstudiens syfte gick att finna. Artiklar som var publicerade innan 1995 
exkluderades beroende av att 1995 var året som Psykiatrireformen blev lagstadgad i 
Sverige. Resultatartiklarna utgjordes dock ej enbart av svenska artiklar utan även en stor 
del från England. De engelska artiklar som inkluderades var publicerade från 2002 och 
framåt. Mental Health Act (CareQuality Commission, n.d.) reviderades 2007 och blev 
införd med liknande syfte som Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Dock hade artiklar 
exkluderats ur denna litteraturstudie av händelse att de helt skulle visa på förlegade 
värderingar som ej är tillämpbara till svenska förhållanden. Ett exempel på förlegade 
värderingar är att all psykisk sjukdom beror på galenskap, vilket inte är en realitet. En 
av styrkorna med litteraturstudien utgjordes av att de vetenskapliga artiklarna som 
inkluderats var alla från Västeuropa: Sverige, Finland, England, Irland och Holland. 
Resultaten från de vetenskapliga artiklarna kunde därför anses vara tillämpbara i 
jämförelse med svenska förhållanden.   
 
Sökorden som använts för att finna lämpligt vetenskapligt underlag utifrån studiens 
syfte har till stor del utgjorts av fritextord, då den officiella MeSH-termen för 
psykiatrisk tvångsvård, commitment of mentally ill, inte resulterade i önskvärt antal 
vetenskapliga artiklar. En vidareutveckling av denna term utgjordes av Involuntary 
treatment som fanns med i CINAHL Subject Heading list och som genererade i en del 
träffar. Därtill användes liknande begrepp som compulsory treatment, obiligatorisk eller 
tvingande behandling, och coercion som enbart betyder tvång. Specifika ord som 
syftade till särskilda metoder för tvång användes, såsom seclusion som avsåg isolering, 
restraint som avsåg fysiskt och mekaniskt tvång och locked ward som innebar att 
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avdelningen skulle hållas låst. Orden upplevelse och erfarenhet motsvaras i det engelska 
språket av ett och samma ord; experience. Ordet perception som betyder uppfattning i 
ordagrann översättning kunde anses ha liknande betydelse och inkluderades därför som 
ett sökord. Svenska Akademien beskriver erfarenhet som ”det att ha upplevt ngt” 
(Svenska Akademien, 2009c, s. 679). Ngt betyder i detta sammanhang något. Begreppet 
upplevelse beskrivs som ”ngt som man upplevt” (Svenska Akademien, 2009e, s. 3403), 
således är upplevt imperfekt av ordet uppleva som avser ”vara med om (ngt) som direkt 
berörd part”. (Svenska Akademien, 2009d, s. 3403). I denna litteraturstudie avses 
erfarenhet som en reflekterad upplevelse. Utöver sökorden som beskrivits ovan har 
andra ord och begrepp använts för att specificera sökningarna. En styrka kan anses 
föreligga i den stora variationen av sökord medan det också kan utgöra en svaghet, 
beroende av att de officiella termerna i de olika databaserna fick kompletteras med 
fritextord för att ge relevanta träffar. Beroende av att litteraturstudien fokuserade på 
upplevelser och erfarenheter sammanhörande med slutenvård användes ordet 
community för att exkludera samhällsrelaterad tvångsvård. 
 
Valet att använda Olssons och Sörensens (2011) granskningsmallar bestod i att de var 
lättöverskådliga och gav tydliga resultat över graden av vetenskaplighet de olika 
studierna innehade. Felaktigheter i kvaliteten av det som granskats påvisades av kritisk 
kvalitetsgranskning med en granskningsmall som använde sig av poäng (Willman, 
Stoltz & Bahtesevani, 2011) och var därför fördelaktigt. Precis som allt annat kunde det 
dock vara missvisande gällande precisionsbedömning. I detta arbete inkluderades endast 
de artiklar som kvalificerade sig till Grad II och Grad I, vilket anses vara en styrka 
eftersom det reducerade risken för att tvivelaktiga resultat hade inkluderats i denna 
litteraturstudie. 
 
I databearbetningen direktöversattes först samtliga artiklars resultatdel från engelska till 
det svenska språket. Meningarna inordnades därefter baserat på dess innehåll, utifrån 
meningsbärande rubriker. I situationer där svenskan inte blev grammatiskt korrekt fick 
det så vara eftersom originalbetydelsen från det engelska språket inte skulle riskeras att 
gå förlorad. Översättningen diskuterades även för att uppnå samstämmighet om vad 
resultatet handlade om. Därefter bearbetades materialet i sammanhanget att ett flertal 
rubriker som var nära sammanhörande, bildade olika teman. Allt som inte hade med 
patienters upplevelser eller erfarenheter att göra exkluderades under processens gång, 
såsom åsikter från vårdpersonal. Önskningar om erhållen vård exkluderades också 
beroende av att det inte är en genomlevd upplevelse hos individen. Huruvida resultatet 
hade differentierat om bearbetningen hade skett på annat vis, är svaret oklart. Dock kan 
bearbetningen anses innebära en styrka, eftersom vi anser att vi har kommit så nära 
originalet som möjligt i vår tolkning. 
 
I denna litteraturstudie gavs sekundärkällor begränsat utrymme. Informationen som 
tillhandahölls av sekundärkällor var i vissa aspekter modifierad. Informationen var med 
andra ord alltid behandlad och återgiven utefter den tolkning av det ursprungliga 
materialet som författaren bakom sekundärkällan åstadkommit (Axelsson, 2008). 
Dahlborg Lyckhage (2006) menar att det är av stor vikt att uppmärksamma och ta i 
beaktande om de texter som används till underlag för en litteraturstudie är primär- eller 
sekundärkällor. Avsnittet om de tre formerna av autonomi skrevs utifrån en 
sekundärkälla (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Detta påverkar reliabilitet negativt, 
dock är originalmaterialet publicerat i en bok skriven på finska och därför ej tillgängligt 
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för tolkning i detta fall då studenterna som sammanställt denna litteraturstudie inte 
förstod finska.  
 
Ytterliggare en svaghet utgjordes av att endast kvalitativa artiklar samt en artikel med 
kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats utgjorde underlag för resultatet. Svagheten 
bestod i att det medförde begränsningar i generaliseringen av resultatet. Studier av 
kvantitativ design har som bekant fördelen att dess resultat kan generaliseras till en 
vidare population (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Valet att 
resultatet dominerades av kvalitativt material grundades i syftet med denna 
litteraturstudie som var att beskriva erfarenheter och upplevelser. En kvalitativ studie 
beskriver dessa på ett nyanserat sätt och tillåter sina informanter att fritt ge utlopp för 
vad de känner och tycker. SBU (2013) tar upp begreppet transferbilitet i samband med 
kvalitativa studier. Detta begrepp åsyftar till att finna analogier mellan olikartade 
kontext. Det är betraktarens uppgift att ha i åtanke i vilken grad resultatet kan 
generaliseras till ett sammanhang som styrs av samhälle och kultur (ibid.).  Nackdelen 
som finns med kvantitativa studier när det gäller erfarenheter och upplevelser består i att 
en del av individens upplevelse kan tappas på vägen och misstolkas till följd av 
begränsade och klart angivna svarsalternativ. Utrymme saknas för ett mellanting mellan 
två svarsalternativ på förslagsvis en enkät, exempelvis förtvivlad och glad där 
mellantinget skulle kunna vara melankolisk, detta öppnar upp för missvisande resultat, 
med andra ord; bias. 
 

Resultatdiskussion 
 

Tvångsvård i sin komplexitet medför mångfacetterade upplevelser och erfarenheter hos 
den enskilde individen. Individens möjlighet att vidmakthålla sin autonomi bör 
genomsyra den vård som tillhandahålls (Johansson et al., 2009). Utifrån denna 
litteraturstudies resultat kan det anses att bevarandet av autonomin hos den enskilde 
individen grundas ur förståelse för aktuell situation och sjukdomsinsikt. Enligt 
Andreasson & Skärsäter (2012) är adekvat information centralt i detta sammanhang, i 
syfte att individen ska kunna engagera sig och vara delaktig i den egna vården. 
Förståelse är en förutsättning för delaktighet (Johansson & Lundman, 2002) som kräver 
att individen ska tillhandahållas verktyg vilka syftar till att bevara individens autonomi 
(Olofsson & Norberg, 2001). Information kan föreslås vara ett viktigt verktyg. Svensk 
Sjuksköterskeförening (2010a) menar att när vården är inriktad till individen innebär det 
att individen ges verktyg och information.  Syftet med tillhandahållandet av verktyg och 
information är att själv kunna välja den vård som stämmer överens med den egna 
situationen. Vårdpersonalens uppgift är att låta individen göra dessa val och se till att 
den egna viljan värderas, utan att poängtera brister även om de kan finnas (ibid.). 
Individen befinner sig i underläge gentemot vårdpersonalen (Ottosson, 2009b) när det 
kommer till information och kunskap om hälso- och sjukvården. Informationen ska 
beroende av individens underordnade position förmedlas till individen på ett sätt som 
medför förståelse hos den enskilde individen. Förmedlandet av informationen ska fortgå 
ända tills att insikt uppnåtts (ibid.). I linje med att respektera en individs autonomi ska 
vårdpersonalen informera individen på ett korrekt sätt. Vidare menar Ottosson (2009b) 
att i fall där individer motsätter sig behandling och omvårdnad ska detta respekteras 
eftersom det i annat fall kränker individens autonomi (ibid.). Realiteten är inte alltid 
beskaffad på detta vis, särskilt inte när det kommer till omvårdnadssituationer där tvång 
är närvarande, vilket illustreras tydligt med detta arbete. Enligt Ottosson (2009b) är det 
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viktigt att ta reda på orsaken bakom invändningarna gentemot vård och behandling, 
vilket kan generera kunskap såväl som att förhindra nuvarande och framtida 
missförstånd. Vårdpersonalen behöver informera om vilka konsekvenser det kan 
medföra när individen motsätter sig vården (Socialstyrelsen, 2012b). När individens rätt 
till självbestämmande blir åsidosatt ska det behandlingsval väljas som minst inkräktar 
på individens känsla av värde såväl som integritet, samt är adekvat riktigt utifrån 
individens aktuella tillstånd (ibid.). Information vid psykiatriska tillstånd fyller en viktig 
funktion i att förhindra recidiv och tillhandahålla adekvat information om verkligheten 
(Björkdahl, 1999). Resultat som erhållits visar att vid psykossjukdom, som innebär 
oförmåga att uppfatta verkligheten på ett adekvat sätt, kan det vara svårt att ta till sig 
information och komma till insikt om sitt eget mående (Andreasson & Skärsäter, 2012). 
Detta är en fråga som vårdpersonalen behöver reflektera kring (Socialstyrelsen, 2012b) 
och upplysa individen hur han/hon ses med andras ögon, eftersom detta kan föreslås 
vara ett sätt för individen att komma till insikt om sitt eget mående (Björkdahl, 1999).   
 
Tvångsvård i lagens rätta mening kan anses vara en direkt kontrast mot att sträva efter 
bibehållandet av en individs autonomi. Även Kjelin (2009) menar att elimineringen av 
individens fulla självbestämmande är ett faktum (ibid.). Det intressanta i kontext med 
tvångsvård ligger i hur viss autonomi ändå kan understödjas i situationer med tvång. 
Kanhända är det så som Björkdahl tillsammans med PIVA, M48 Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge (2005) beskriver i samband med bältesläggning; att 
först ge individen ett val att lägga sig på bältesängen. En del individer kan uppleva den 
fysiska dimensionen såsom att bli fasthållen som det svåraste tvånget att uthärda 
(Olofsson & Norberg, 2001). Det kan i linje med detta föreslås att det egna valet är det 
centrala vilket bidrar till att ta udden av situationer där tvång är inblandat. Valet behöver 
inte vara av stora mått, utan möjligen endast ett litet beslut såsom att själv få vara med i 
planeringen av hur tvångsinterventioner ska genomföras när de blir aktuella. Detta i 
syfte att bidra till minsta möjliga obehag för individen. Olofsson och Norberg (2001) 
illustrerar å andra sidan att tvång alltid är närvarande trots att individen ges ett val 
(ibid.). Slutledningen av detta består i att i situationer där en individ erbjuds att bli 
inlagd frivilligt som alternativ till att bli tvångsomhändertagen, är det ändå ett tvång. 
Tvånget är närvarande eftersom det indirekta budskapet innebär att om individen 
misstycker så genomförs inläggningen ändå. Vilket beslut individen än tar så är det inte 
till fullo ett autonomt val. Dock är information essentiellt i dessa sammanhang för 
förståelse för tvångsvårdens behövlighet. Tillhandahållandet av information är även ett 
sätt för vårdpersonalen att möjliggöra att individens eventuella samtycke är av 
informerad karaktär. 
 
Olofsson och Norberg (2001) beskriver känslan av att bli kränkt som starkt 
sammanhörande med individens grad av autonomi. Det kan föreslås att autonomin blir 
försummad när det inte tas hänsyn till individens åsikter och beslut fattas utan att beakta 
på vilken nivå av förståelse individen befinner sig på. Ottosson (2009b) menar att alla 
interaktioner med en individ i patientposition ska utgå från empati för individens 
aktuella situation, professionellt förhållningssätt och humanitet, vilket medför att 
individen ses som en människa med en sjukdom och inte enbart som resultatet av en 
sjukdom (ibid.). Resultatet från denna litteraturstudie visar att kränkning är en vanlig 
upplevelse hos individer som vårdats inom den psykiatriska slutenvården (Johansson & 
Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Det kan 
vara värdefullt att ha i åtanke att många negativa känslor kan undvikas genom att 
vårdpersonalen engagerar sig i individens aktuella situation och visar lyhördhet inför 
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upplevelser och erfarenheter hos individen. Lidandet kan dämpas när individen känner 
sig trygg och har en bra relation med vårdpersonalen. Det är av yttersta vikt att 
vårdpersonalen inte intar en maliciös ställning. Cullberg (1993) beskriver att en individs 
integritet undergår en djup kränkning av tvångsvård och det kan resultera i grava 
känslor av skam mot nära och kära samt innebära stigmatisering av individen. Lützen 
(1998) har funnit, som tidigare nämnts, att kränkning kan åstadkommas av rutiner på 
enheten. Ridley och Hunter (2013) påvisar liknande resultat när de menar att 
planläggningen av vardagen på en psykiatrisk slutenvårdsenhet även väcker upprörda 
åsikter hos de inskrivna individerna. Å andra sidan kan lättandet på ansvarsbördan 
vilket medföljer enhetens rutiner, upplevas som positivt.  
 
Ryan och Bowers (2005) beskriver metoder för tvångsvård som används på en 
psykiatrisk akutvårdsenhet i Storbritannien. De menar att det är viktigt att personalen 
noterar frekvens, tar hänsyn till konsekvenser på lång sikt samt funderar över om andra 
alternativa metoder som möjliggör delaktighet från patienten och inte innebär tvång, 
istället kan användas. Olofsson och Norberg (2001) belyser individens upplevelse av att 
tvång kan förhindras genom att vårdpersonalen intar en avvaktande ställning. 
Tvångsåtgärder kan i vissa fall vara användbara för att förhindra att oroliga och 
förvirrade patienter skadar sig själva eller andra (Ryan & Bowers, 2005). 
Skyddsfunktionen som tvång kan tillhandahålla är även synligt i denna litteraturstudie 
(Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson & Lundman, 2002; Katsakou et al., 2012; 
Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Tillämpande av tvång i ett 
tidigt skede (Ryan & Bowers, 2005) kan avvärja användandet av alltför allvarliga 
tvångsmetoder mot individen. Haw et al. (2011) menar att våldsamt beteende kan 
förhindras även hos individen genom användandet av tvång. Vidare utgörs en del av 
tvångsåtgärderna i studien av Ryan och Bowers (2005) av fysiska ingrepp som att 
hindra individen från att lämna sitt rum medan andra är av mer psykologisk karaktär. 
Sjuksköterskorna använder sig mest av de psykologiska metoderna där de inte behöver 
vidröra patienterna såsom att ignorera individen vid upprepande frågor. En annan taktik 
sjuksköterskorna använder sig av benämns som villfarelse. Detta innebär att besked om 
hur länge individen behöver stanna på avdelningen ofta besvaras genom att kringgå 
sanningen. Individer kan även få löfte om cigaretter, promenader eller att använda 
telefonen på enheten. Dessa löften uppfylls inte alltid, med syftet att dölja medicinsk 
information eller att få individerna att följa behandlingsplanen (ibid.). Det kan anses 
finnas stor risk att individen förlorar förtroendet för vårdpersonalen om löften bryts 
frekvent. Sequeira och Halstead (2002) menar att när individen inte litar på 
vårdpersonalen generar det oro inför framtiden. I linje med detta är det viktigt att ta i 
beaktande att individer som tvångsvårdas är utsatta för en psykisk påfrestning i och med 
ovissheten som tvångsvården innebär. De behöver inte mer aspekter i tillvaron att oroa 
sig över. Det är därför av vikt att vårdpersonalen försöker med alla medel de har att 
tillgå, skapa en lugn och trygg miljö för individen där tillit till vårdpersonalen tillåts 
existera. 
 
Individens tillgodoräknande av den vård som erbjuds såväl som återhämtning främjas 
av engagemang, god kommunikation med vårdpersonal och kännedom om 
behandlingens behövlighet (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). McGuinness et 
al. (2013) menar att förståelse till varför tvångsvård är nödvändigt uppnås genom att 
individen anpassar sig till vården. Bearbetning kan också ses som ett sätt för 
återhämtning (ibid.) såsom delaktighet i det vardagliga livet på enheten (Andreasson & 
Skärsäter, 2012). Individen ska ha en nyckelroll i utformandet av den vårdplan som ska 
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upprättas för varje person som tvångsvårdas (Socialstyrelsen, 2009). Kjellin et al. 
(2004) har visat att endast 28 % av individer som är inskrivna på en svensk psykiatrisk 
slutenvårdsenhet har fått en sådan upprättad, bara drygt över hälften av dessa individer 
har fått medverkat i upprättandet av denna (ibid.). Ett sätt för individen att tillägna sig 
information kan föreslås vara att få medverka i utformandet av en vårdplan. 
 
En gedigen lagstiftning kontrollerar tvångsvården i Sverige (SFS 1991:1128 ; SFS 
1991:1129). Wallsten och Kjellin (2004) som har undersökt hur frivilliga och 
tvångsvårdade patienter uppfattat inläggning och behandling innan och efter LPT 
infördes år 1992, fann inga signifikanta skillnader. Dock ökade tvångsåtgärder med 
införandet av LPT enligt deras studie, men de menar att detta inte är fastställt med 
säkerhet. Vidare konkluderar Wallsten och Kjellin (2004) att införandet av LPT inte 
resulterat i de huvudsakliga ändamålen som var avsedda med dess införande. En del 
individer upplever osäkerhet huruvida de är tvångsinlagda eller inte (Sørgaard, 2007; 
Wallsten & Kjellin, 2004). Andreasson och Skärsäter (2012) påtalar individens behov 
av kännedom om juridiska aspekter under tvångsvård. Detta i syfte att individen ska ha 
insikt i sin rättsliga position (ibid.). Av de individer med vetskap om sin vårdstatus som 
tvångsomhändertagna (Wallsten & Kjellin, 2004) är det 40 % som i efterhand tycker att 
det är rätt beslut som är fattat av psykiatrin. Individer kan följaktligen ha olika synsätt 
på tvångsvårdens behövlighet (Haw et al., 2011; Katsakou et al., 2012; McGuinness et 
al., 2013). Markström (2002) menar att Psykiatrireformen generellt ses som ett 
misslyckande, dock håller han inte med om detta. Arbetet med att införa reformen har 
kantats av motgångar, men är ändå inte ett misslyckande eftersom den påverkat så 
många människors liv i positiv riktning. Vidare menar han att lagförändringarna som 
följde av Psykiatrireformen var små, utan att det till större delen handlade om att de 
ekonomiska resurserna omfördelades inom en period av tre år. Ottosson (2009a) belyser 
Psykiatrireformens positiva inverkan rörande samhällsintegrering, mycket till hjälp av 
personliga ombud som ser till att individens lagstadgade rättigheter uppfylls. De utgör 
även ett viktigt stöd i kommunikationskedjan mellan den psykiatriska vårdapparaten 
och kommunens socialtjänst (ibid.).  
 
Läkemedelsbehandling kan både ses som essentiellt för tillfrisknande (Haw et al., 2011; 
Hughes et al., 2009) och upplevas vara den grund som behandlingen bygger på 
(Katsakou et al., 2012; McGuinness et.al, 2013), utan att särskilt stort utrymme för 
andra behandlingsmetoder ges. Angeläget i sammanhanget är huruvida det behöver vara 
på detta vis; en rad olika behandlingsmetoder borde istället samverka i syfte att uppnå 
goda behandlingsresultat hos individen. Kjellin (2009) menar att i kontrast till det som 
tidigare nämnts att tvångsmetoder, däribland tvångsmedicinering, inte är ofta 
förekommande vid psykiatriska enheter som en del av individens behandling. 
Socialstyrelsen (2009) betonar att det finns en strävan mot förhindrandet av polyfarmaci 
i samband med administrering av läkemedel för psykiatriska åkommor. Kanhända 
föreligger det sig som psykiatrikern Lindqvist (2012) uttrycker: ” Det är vår uppgift att 
utveckla läkekonsten, inte att vänta på att patienterna ska bli mer lättbehandlande” (s. 
123). Enligt Ridley och Hunter (2013) utgörs den betydande andelen av terapimetoder 
vid tvångsvård av läkemedelsbehandling som ofta avtrubbar individens känsloliv. 
Olofsson och Norberg (2001) belyser individens upplevelser av inte känna sig viktig 
nog att få känna hela spektrumet av känslor. Ytterliggare negativa upplevelser 
sammanhörande med medicinering hör samman med fruktan för intoxikation (Levander 
et al., 2006) och bristande insikter hos individen av det psykiska måendet. Hughes et al. 
(2009) menar att rädslan för biverkningar kan gå så långt att individen fruktar för sitt 
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liv. Det upplevs som viktigt att individen blir upplyst av nyttan med ett läkemedel, men 
samtidigt inte får veta ”alltför mycket” om negativa biverkningar, vilket i sig kan skapa 
oro hos individen (Ridley & Hunter, 2013). Litteraturstudiens resultat tillåter antagandet 
att det är viktigt att vårdpersonalen finner en balans mellan att tillgodose individens 
behov av information och samtidigt inte bidrar till mer ångest och rädsla hos individen. 
Denna ångest och rädsla kan uppstå genom att fokusera alltför mycket på biverkningar 
av medicineringen. 
 
Det är uppenbart att själva innehållet i tvångsvården uppfattas på olika sätt angående det 
som anses vara tvång (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Det 
kan anses att upplevelsen av vad som är tvång eller inte hör samman med individens 
upplevelser och erfarenheter. När hot om tvång finns närvarande existerar det även i 
frivilliga handlingar. Tvångsvårdens nödvändighet verkar inte alltid vara en självklar 
fråga.  Enligt Haw et al. (2011), Katsakou et al. (2012) och Olofsson och Norberg 
(2001) så existerar i vissa situationer inga alternativ till tvångsvård. Kjellin (2009) 
uttrycker att i händelse av att tvångsvård inte tillåts förekomma så kan det innebära ett 
svek mot den enskilde individen ur samhällsynpunkt. Sveket ligger i förkastandet av 
mänskliga värden att sträva efter och kan få allvarliga konsekvenser för individen. 
Dessa konsekvenser kan utgöras av mortalitet och lidande av omotiverad karaktär 
(ibid.). I fall med isolering kan tvångsvårdade individer retrospektivt som isolerats anse 
att beslutet var korrekt (Katsakou et al., 2012; Olofsson & Norberg, 2001; Stowers et 
al., 2002), trots att de misstyckte med det beslutet vid själva tidpunkten för händelsen. 
Vidare menar Stowers et al. (2002) att isolering inte har någon avsevärd påverkan på 
den omvårdande relationen mellan sjuksköterskan och individen som vårdas. Individen 
kan få tid för reflektion över sin situation genom isoleringen och gå stärkt ur det (Haw 
et al., 2011; Stowers et al., 2002). Det kan anses vara av stor vikt att inneha kunskap om 
individens förflutna eftersom individen kan lida skada av upplevelsen.  Johansson och 
Lundman (2002) menar att tvångsåtgärder kan fungera som ett skyddsbehov för 
individen vid självdestruktivitet. De kan även utgöra ett visst skydd för andra i 
individens omgivning (ibid.) Det kan anses vara värdefullt att individens skyddsbehov 
gentemot sin egen självdestruktivitet upprätthålls av andra människor när individen 
själv inte har förmåga att tillgodose detta. Många individer kan förmodligen i 
efterförloppet när de mår bättre känna uppskattning gentemot vården att de inte tilläts 
att skada sig själva. 
 
Integreringen av närstående till individen i vården är betydelsefullt (Lindqvist, 2012), 
dock är det individens beslut i vilken ursträckning de närstående skall tillåtas medverka 
eller kanske inte alls ska tillåtas det.  Skapandet av en terapeutisk allians med de 
närstående är i de allra flesta fall positivt för individen, trots att relationerna till att börja 
med kanske inte alltid har varit de bästa (ibid.). Det kan anses vara av yttersta vikt att 
visa lyhördhet för individens egen vilja när det gäller närståendes medverkan, särskilt 
som resultatet av denna litteraturstudie har övervägande visat positiva aspekter av stödet 
närstående kan ge (Andreasson & Skärsäter, 2012; Hughes et al., 2009; Johansson & 
Lundman, 2002; Johansson et al., 2009). Det kan dock vara viktigt att inte generalisera 
eftersom varje individ är unik med en alldeles särskild familjesituation och livshistoria 
bakom sig. Medpatienter (Johansson & Lundman, 2002; Johansson et al., 2009) och 
avdelningsmiljön i sig (Johansson et al,. 2009; Katsakou et al., 2012) har visat sig vara 
ett till stor del positivit inslag för individerna under deras period av tvångsvård. Ridley 
och Hunter (2013) fann att avdelningsmiljön kan utgöra en säkerhet för individen, vilket 
överensstämmer med det resultat som erhålls från Johansson et al. (2009) och Katsakou 
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et al. (2012). I kontrast kan inlåsning på en sluten psykiatrisk vårdenhet innebära att 
individens problem förvärras (Ridley & Hunter, 2013) och närvaron av medpatienter 
med en rad olika diagnoser, kan utgöra en belastning för individen (Kuosmanen et al., 
2007; Ridley & Hunter, 2013). Individen uppskattar ändå känslan av vänskapligt 
kontext mellan de personer som är inskrivna på samma enhet (Johansson et al., 2009; 
Ridley & Hunter, 2013). Utöver den stödjande funktion som närstående tillgodoser kan 
medpatienter även anses vara ett stort stöd för individen. Vardagen blir mycket lättare 
när en individ har möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som kanske inte har exakt 
samma, men ändå liknande upplevelser och erfarenheter. Medpatienter kan som tidigare 
nämnts fylla en tidsfördrivande aspekt, genom att exempelvis spela sällskapsspel 
tillsammans med individen. Vänskapsband kan även knytas på en psykiatrisk enhet. Det 
är dock viktigt att en balans kommer till stånd, individen får inte uppleva medpatienters 
närvaro som alltför påträngande. 
 
Stigmatiseringen av individer med psykisk ohälsa fortgår till viss del beroende på det 
bristande intresset för specialistkunskap inom psykiatrins domän (Lindqvist, 2012). 
Åsikter hos individer med psykisk ohälsa respekteras inte alltid och ses gång på gång 
som uttryck för den psykiska ohälsan individen lider av. Synsättet grundas ur utlevade 
förutfattade meningar att alla individer med psykisk sjukdom i själva verket lider av 
galenskap (ibid.). Ständigt kämpande mot stigmatisering av den egna personen upplevs 
av individen som en del av patientrollen (Olofsson & Jacobsson, 2001). Individerna ses 
som onormala (Lindqvist, 2012) och blir därför föremål för stigmatisering. Det som 
individen säger tas det inte hänsyn till (ibid.). Ur detta kan det härledas att individens 
kämpande mot stigmatiering tar mycket energi och att tillfrisknandet blir lidande. I linje 
med att främja återhämtningsprocessen är det viktigt att individen har möjlighet att 
arbeta med sina känslor och tankar och på så sätt få förståelse för sin sjukdom. 
Delaktighet i planeringen av sin egen behandling och framtid är komponenter som kan 
föreslås främja tillfrisknandet. Upplevelser av skam är vanligt hos individer med 
psykisk sjukdom i samband med stigmatisering som utgör en stor svåröverkomlig 
barriär ur samhällsintegreringssynpunkt (Rudenstam, 2010), vilket innebär att individen 
ej tillåts att vara med i den sociala samhörigheten. Stigmatisering har sitt ursprung i 
rädsla för det okända och kan förhindras genom öppen dialog om psykisk sjukdom. 
Populärkultur i form av skönlitteratur och filmer baserade på verkliga händelser kan 
bidra till allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa och därmed avdramatisera synen på 
psykisk sjukdom (ibid.). Det kan anses vara av vikt att redan i grundskolan 
tillhandahålla kunskap om psykiska sjukdomar i avseendet att det är en form av ohälsa 
som inte bör stigmatiseras. Det är även angeläget att motarbeta användningen av olika 
psykiatriska diagnoser som skällsord bland barn och ungdomar, vilket grundas i 
okunskap om dessa sjukdomar. 
 
Resultat som erhållits i denna litteraturstudie visar att prevention mot tvång utgörs av att 
vårdpersonalen lyssnar på och tar till sig av individens ståndpunkter (Olofsson & 
Norberg, 2001). Det kan i sammanhanget upplevas som viktigt att utvärdera laddade 
situationer och försöka hitta lösningar som inte innefattar bruk av tvång. 
Tillhandahållandet av alternativ (Olofsson & Norberg, 2001) såväl som adekvat 
information (Olofsson & Jacobsson, 2001) är också sätt att förhindra tvång. I vissa 
situationer upplevs tvång som nödvändigt av individerna och borde inte ersättas med 
alternativa metoder (Haw et al., 2011; Katsakou et al., 2012; Olofsson & Norberg, 
2001). Ett betydande resultat utgörs av att individer retrospektivt kan uppfatta 
tvångsinterventioner som riktiga, trots att den uppfattningen saknades initialt (Katsakou 
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et al., 2012; Olofsson & Norberg, 2001). Sveriges kommuner och Landsting [SKL] 
(2012) genomförde under perioden 2010-2012 en stor nationell satsning ämnad att 
reducera användandet av tvångsåtgärder inom den psykiatriska vården. Förbättring av 
patientens samt de närståendes delaktighet utgör ett av de viktigaste resultaten i 
sammanhanget av samarbete med andra instanser i samhället (ibid.).   
 
Det är viktigt att ha i åtanke att flertalet av de individer som arbetar inom psykiatrin i 
Sverige vill patienterna väl och gör sitt yttersta i syfte att bidra till ett snabbare 
tillfrisknande såväl som återgång till vardagslivet. Samtidigt är det nödvändigt att 
uppmärksamma de missförhållanden som förekommer och aldrig låta de falla i 
glömska. Ett par av de fall och händelser som blivit mycket omskrivna i medierna de 
senare åren handlar om behandlingen av den unga kvinnan som går under namnet Nora 
(Velasco, 2013, 13 & 20 januari) och faktumet att unga ostraffade kvinnor med 
självskadebeteende vårdas på rättpsykiatriska kliniker med direkt olagliga metoder 
(Åkerman & Eriksson, 2011). Kvinnor som egentligen vårdas under LPT överflyttas till 
rättpsykiatriska kliniker där individer dömda för brott enligt LRV får vård, när den 
psykiatriska vårdorganisationen står maktlösa inför kvinnornas självskadebeteende. 
Åkerman och Eriksson (2011) vittnar vidare om att olagliga tvångsmetoder i form av 
tvångshandskar och tvångshjälmar används på individerna, metoder som varit illegala i 
ett stort antal år. En av de många beklämande faktorerna i det hela består i att 
Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet över den psykiatriska vården i Sverige, har 
haft kännedom om att dessa metoder praktiserats vid ett par rättpsykiatriska 
regionkliniker och ändå låtit det fortgå (ibid.). 
 

Konklusion 
 

Individens autonomi riskerar att kränkas när tvång aktualiseras inom den psykiatriska 
slutenvården. Psykiatrisk tvångsvård är en mångfacetterad upplevelse hos individen som 
har sin grund i en rad olika aspekter som inte kan särskiljas från varandra. Aspekterna 
behöver istället samverka för skapandet av en enhetlig positiv upplevelse hos individen 
av erhållen tvångsvård. Brist på information utgör en del av denna upplevelse. Adekvat 
information till individen är av stor vikt och kan reducera såväl som förhindra 
upplevelsen av tvång. Informationen måste anpassas till individens förförståelse och 
aktuella situation. En annan viktig komponent att ta hänsyn till i samband med 
individens upplevelser och erfarenheter av tvångsvård är att innehållet i tvångsbegreppet 
differentierar beroende på individens livskontext samt erfarenheter. Tvångsvård kan 
retrospektivt upplevas som nödvändigt, trots att det inte upplevs så initialt. En 
omvårdande relation med vårdpersonalen är essentiellt innan, under och efter 
genomdrivet tvång, vilket färgar individens upplevelse av vården som tillhandahålls. I 
grunden är tvång alltid närvarande oavsett huruvida individen deltar frivilligt i 
situationer där hot om aktualisering av tvång föreligger. 
 

Implikation 
 

Individens upplevelser av tvång inom den psykiatriska slutenvården är intressant för 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ur ett omvårdnadsperspektiv. I syfte att 
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möjliggöra en god omvårdnad måste vårdpersonalen sträva mot bibehållandet av 
individens autonomi och mer resurser bör därför fördelas till kompetenshöjande 
åtgärder om informationsförmedling till patienter samt skapandet av en terapeutisk 
allians. Vidare forskning om individens upplevelser och erfarenheter behöver 
kondukteras eftersom förbättring av den psykiatriska vården bör bygga på individens 
upplevelser och erfarenheter. Detta kan uppnås vid jämlika möten med individen där 
läkemedelsbehandling inte utgör den huvudsakliga delen av behandlingen. Andra 
behandlingsalternativ såsom terapeutiska samtal måste ges större utrymme. 
Grundutbildningen för sjuksköterskor bör innehålla mer undervisning om hur individer 
som genomgått tvångsvård upplever densamma, i syfte att sjuksköterskestudenterna ska 
erhålla ökad förståelse för individens situation. Denna kunskap kan de med fördel bära 
med sig i sitt framtida arbetsliv som yrkesverksamma sjuksköterskor. Studenterna ska 
även ges verktyg för att kunna bemöta individer på ett etiskt korrekt sätt i situationer när 
den naturliga strävan efter individens autonomi inom vården åsidosätts. Denna 
litteraturstudie hävdar sig inte inneha all kunskap som behövs, emellertid utgör 
resultatet som tillhandahålls en bra början i att införliva individens kunskaper om den 
vård som erhålls, i syfte att förbättra den psykiatriska tvångsvården.
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** Dessa sökord genererade ej i några relevanta träffar utifrån syftet med denna 
litteraturstudie 
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Abstract 
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Limits: English 
language, peer 
reviewed, research 
article, 1995-2013 

18 4 3 3 

2013-09-
16 
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2013-09-
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Limits: English, peer 
reviewed, qualitative 
study, after 
December 31 1994 
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2013-09-
16 
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AND “patient” AND 
(“experience” OR 
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reviewed, qualitative 
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December 31 1994 
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* Siffran inom parantes visar antal artiklar som förekommit i tidigare sökningar och 
inkluderats i urval 1
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Abstract 
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16 

PsycINFO (“Compulsory 
treatment” [fritext]) 
AND “patient” AND 
(“experience” OR 
“perception” 
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Limits: English, peer 
reviewed, qualitative 
study, after 
December 31 1994 
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2013-09-
16 

PsycINFO SU.EXACT 
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“patient” (fritext) 
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OR “perception” 
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Limits: English, peer 
reviewed, qualitative 
study, after 
December 31 1994 
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[fritext]) AND 
“patient” [fritext] 
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Limits: English, peer 
reviewed, qualitative 
study, after 
December 31 1994 
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Abstract 

Urval 1 Urval 2 
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AND 
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Limits: Peer 
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2013-09-
16 

CINAHL (MH "Coercion") 
AND “psychiatric 
care” (fritext) AND 
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Limits: English 
language, peer 
reviewed, research 
article, 1995-2013 

15 (2)* 4 2 0 

2013-10-
21 

CINAHL “Seclusion” (fritext) 
AND “experience” 
(fritext) AND 
“patient” (fritext) 
Limits: English 
language, peer 
reviewed, research 
article, 1995-2013 

24 9 2 1 

2013-10-
21 

CINAHL “Restraint” (fritext) 
AND “experience” 
(fritext) AND 
“patient” (fritext) 
AND “mental 
health” (fritext) 
Limits: English 
language, peer 
reviewed, research 
article, 1995-2013 

11 5 1 1 
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Abstract 

Urval 1 Urval 2 

2013-10-
21 

PsycINFO (“Restraint” [fritext] 
AND “patient” 
(fritext) AND 
(“experience” OR 
“perception” 
[fritext]) NOT 
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(fritext) AND 
lo.Exact("United 
Kingdom" OR 
"Sweden") 
Limits: English, peer 
reviewed, after 
December 31 1994 

10 (2)* 1 1 1 

2013-11-
07 

PubMed ("Coercion"[MeSH 
Terms] OR 
"coercion"[All 
Fields]) AND 
("Perception"[MeSH 
Terms] OR 
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Fields]) 
Limits: Abstract 
available, English 
Publication date 
from 1995/01/01 to 
2013/12/31, 
Humans, Nursing 
journals 

7 1 1 0 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
Sverige 
PsycINFO 

Andreasson, 
E. & 
Skärsäter, I. 

Patients treated 
for psychosis 
and their 
perceptions of 
care in 
compulsory 
treatment: 
basis for an 
action plan 

Syftet var att beskriva 
upplevelser av 
behandling och 
omvårdnad hos 
patienter som 
tvångsvårdats under en 
akut psykotisk fas 

Metod: Intervjustudie med 
fenomenografisk analys av 
data 
Urval: Strategiskt urval 
bestående av 16 individer 
som tidigare tvångsvårdats 
på psykiatrisk klinik under 
en akut psykotisk fas 
Bortfall: 4 individer, varav 3 
ansåg upplevelsen vara för 
svår att tala om 

Tvångsvård kan för patienten 
resultera i en positiv upplevelse 
vid tillitsfulla och bekräftande 
relationer med vårdpersonalen. 
Ett informerat samtycke kan 
förhindra både förnedring och 
användandet av tvång.  

Grad I 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Bilaga C2 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
England 
CINAHL 

Bonner, G., 
Lowe, T., 
Rawcliffe, 
D., & 
Wellman, N 

Trauma for all: 
a pilot study of 
the subjective 
experience of 
physical 
restraint for 
mental health 
inpatients and 
staff in the UK 

Syftet var att konstatera 
om semistruktuerade 
intervjuer kan användas 
efter situationer med 
fysiskt tvång. Övriga 
syften bestod i att 
undersöka upplevelser 
samt att samla 
information om 
hjälpfulla och icke-
hjälpfulla faktorer i 
dessa situationer samt i 
efterförloppet. 

Metod: Semistruktuerade 
intervjuer med patienter och 
personal på en sluten 
psykiatrisk vårdinrättning 
Urval: 6 patienter som alla 
varit med om en situation 
involverande fysisk tvång. 
Till varje händelse 
intervjuades 2 personer ur 
vårdpersonalen som varit 
närvarande 
Bortfall: Ej angivet 

Semistruktuerade intervjuer är ett 
bra sätt att få fram känslor, åsikter 
och upplevelser av fysiskt tvång 
hos patienter och vårdpersonal. 
Situationerna som uppstod 
innebar för alla parter som ingick 
ofta väldigt svåra och kraftfulla 
känslor. Fysiskt tvång kunde även 
frambringa minnen av händelser i 
det förflutna som var traumatiska 
för individen. 

Grad II 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Bilaga C3 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Holland 
CINAHL  
 

Hoekstra, 
T., 
Lendemeijer, 
H., & 
Jansen, M. 

Seclusion: the 
inside story 

Syftet var att utöka 
förståelsen för hur 
isolering upplevs av 
kroniskt sjuka 
psykiatriska patienter, 
hur de hanterar denna 
upplevelse samt vilket 
resultat det får i 
efterförloppet gällande 
relationer med 
vårdpersonalen 

Metod: Intervjustudie enligt 
Grounded Theory 
Urval: 8 individer med 
kronisk psykiatrisk sjukdom 
som upplevt isolering en tid 
tillbaka i tiden 
Bortfall: 1 individ avböjde 
att delta eftersom han var 
rädd att obehagliga minnen 
skulle komma tillbaka 

Isolering innebär ofta en negativ 
upplevelse för individen, dock om 
en tid passerat sedan händelsen så 
kan individen även se upplevelsen 
i ett positivt ljus. Isolering har 
ingen fastställd påverkan på 
relationerna med vårdpersonal. 
Brist av tillit genererar ensamhet 
och förmåga till autonomi är 
endast möjligt när en känsla av 
tillit finns närvarande. 

Grad II 

2009 
England 
CINAHL 

Hughes, R., 
Hayward, 
M., & 
Finlay, W. 

Patients' 
perceptions of 
the impact of 
involuntary 
inpatient care 
on self, 
relationships 
and recovery 

Syftet var att undersöka 
hur psykiatrisk 
tvångsvård påverkade 
upplevelsen av 
tillfrisknande, 
självkänsla och 
relationer hos patienten. 

Metod: Enskilda intervjuer 
mellan forskare och 
deltagare 
Urval: 12 deltagare som har 
erfarenhet av psykiatrisk 
tvångsvård 
Bortfall: Ej angivet 

Relationen med vårdpersonalen 
var avgörande för upplevelsen av 
den psykiatriska tvångsvården. 
Goda relationer med 
vårdpersonalen är essentiellt för 
att möjliggöra tillfrisknande. 
Medicinering i sin tur kan ibland 
utgöra ett hinder för tillfrisknande 

Grad II 

 
 

 
 



 
 

Bilaga C4 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Sverige 
PsycINFO 

Johansson, 
I., & 
Lundman, 
B. 

Patients' 
experience of 
involuntary 
psychiatric 
care: good 
opportunities 
and great 
losses 

Syftet var att belysa 
individens upplevelse 
av att genomgå 
tvångsvård inom 
psykiatrin 

Metod: Intervjustudie, data 
analyserades med 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod enligt 
Ricoeur och utarbetad 
modell från ett svenskt och 
ett norskt universitet 
Urval: 5 patienter med 
erfarenhet av psykiatrisk 
tvångsvård 
Bortfall: Ej angivet 

Komplexiteten med tvångsvård är 
ansenlig eftersom det både kan 
utgöra en möjlighet till stöd såväl 
som innebära en kränkning. 
Integriteten kan lida skada av att 
genomgå tvångsvård och 
vårdtiden kan innebära 
omfattande förluster för individen. 
I kontrast till detta kan även 
tvångsvård ge upphov till stora 
möjligheter.  

Grad I 

2009 
Sverige 
PsycINFO 

Johansson, 
I. M., 
Skärsäter, 
I., & 
Danielson, 
E. 

The meaning 
of care on a 
locked acute 
psychiatric 
ward: Patients’ 
experiences 

Syftet var att belysa hur 
patienter inom 
psykiatrisk slutenvård 
uppfattar omvårdnadens 
betydelse för deras 
aktuella situation 

Metod: Intervjuer som 
analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys 
Urval: 14 patienter som 
skulle skrivas ut från en 
sluten psykiatrisk 
vårdavdelning inom en 
veckas tid 
Bortfall: 4 individer avböjde 
eller avbröt sitt deltagande 

Omvårdnaden som patienterna 
erhöll mildrade känslan av lidande 
samtidigt som det kunde vara en 
källa till stress. Medpatienter är 
viktiga och kan fungera som ett 
stort stöd för individen. När 
patienterna i studien kände sig 
kontrollerade och bevakade så 
påverkade det deras autonomi och 
integritet negativt. 

Grad I 

 
 



 
 

Bilaga C5 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
England 
PsycINFO 

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

Psychiatric 
patients’ views 
on why their 
involuntary 
hospitalisation 
was right or 
wrong: A 
qualitative 
study 

Syftet var att utforska 
om tvångsinläggning 
ansågs vara befogat 
eller ej av patienten 

Metod: Grounded Theory 
med djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Urval: 69 tidigare patienter 
från 22 sjukhus i England. 
Deltagarna hade tidigare 
ingått i ett urval hos en 
större kvantitativ studie 
Bortfall: 10 individer valde 
att ej delta i studien 

Tvångsvård kan upplevas positivt 
i efterhand som en möjlighet till 
tillfrisknande på en plats som 
upplevs som säker och trygg. Den 
negativa aspekten innebär att 
upplevelsen av självständighet 
och autonomi kan bli lidande, 
likväl livssituationen i stort. 
Tvångsvård får inte äventyra de 
mål som finns att stärka och 
bibehålla varje individs autonomi. 

Grad I 

2007 
Finland 
PsycINFO 

Kuosmanen
, L., 
Hätönen, 
H., 
Malkavaara, 
H., Kylmä, 
J., & 
Välimäki, 
M. 

Deprivation of 
liberty in 
psychiatric 
hospital care: 
The patient's 
perspective 

Syftet var att undersöka 
om patienter som blivit 
inlagda på sjukhus för 
psykiatrisk vård, 
upplevt 
frihetsberövning och 
vad de ansåg om detta 

Metod: Semistrukturerat 
intervjuschema bestående av 
öppna frågor.  Data 
analyserades med induktiv 
innehållsanalys. 
Urval: 51 patienter som 
planerades bli utskrivna från 
två akutpsykiatriska 
avdelningar 
Bortfall: Ej angivet 

Frihetsberövande åtgärder 
förekommer inom psykiatrisk 
vård och upplevs till största del 
negativt av patienterna. Dock 
existerar även uppfattningen om 
att frihetsberövande åtgärder 
ibland är befogat och utgör en del 
av den psykiatriska vården som 
praktiseras på sjukhus. 

Grad I 

 
 



 
 

Bilaga C6 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
Irland 
CINAHL 

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

Experiences of 
involuntary 
admission in 
an approved 
mental health 
centre 

Syftet var att belysa 
patienters erfarenheter 
av att bli psykiatriskt 
tvångsomhändertagna 
samt upplevelser av 
vårdtiden 

Metod: Tolkande 
fenomenologisk analys med 
intervjuer mellan forskare 
och deltagare 
Urval: 6 patienter som 
initialt tvångsvårdats inom 
slutenvården och planerades 
för utskrivning samt där 
vårdformen blivit ändrad till 
frivillig grund. 
Bortfall: Ej angivet 

Upplevelserna av tvångsvård är 
rikt nyanserade. Synen på 
tvångsvården behöver förnyas och 
individen ska efter vårdtillfället 
inneha en känsla av optimism 
gentemot hälso- och sjukvården 
såväl som försäkran om att hjälp 
finns att tillgå vid behov. Polisiärt 
ingripande vid transport till 
vårdinrättning mot individens 
vilja behöver debatteras mellan 
polis och patienter. 

Grad I 

2001 
Sverige 
CINAHL 

Olofsson, 
B., & 
Jacobsson, 
L. 

A plea for 
respect: 
involuntarily 
hospitalized 
psychiatric 
patients' 
narratives 
about being 
subjected to 
coercion 

Syftet var att ta reda på 
hur patienterna i studien 
upplevde tvångsvård 
och deras åsikter om 
hur det kan förhindras 

Metod: Beskrivande och 
utforskande intervjustudie 
där data analyserades med 
kvalitativ tolkande 
innehållsanalys 
Urval: 31 patienter som 
befann sig i slutet av sin 
period av tvångsvård 
Bortfall: 13 patienter valde 
att ej deltaga i studien 

Stigmatiseringen av patienter 
inom psykiatrin var en realitet i 
denna studie och förstärktes i 
vissa fall. Deltagarna kände sig 
inte respekterade som hjälp- och 
stödsökande individer med en 
unik person och livshistoria 
bakom sig. 

Grad I 

 
 



 
 

Bilaga C7 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
Sverige 
CINAHL 

Olofsson, 
B., & 
Norberg, A. 

Experiences of 
coercion in 
psychiatric 
care as 
narrated by 
patients, nurses 
and physicians 

Syftet var att fördjupa 
förståelsen av 
tvångsåtgärder utifrån 
patienters, 
sjuksköterskors och 
läkares tolkning av 
samma händelser 

Metod: Kvalitativ ansats 
med narrativa intervjuer  
Urval: Bestod av 21 
deltagare som bildade 7 
triader bestående av en 
patient, läkare och 
sjuksköterska vardera  
Bortfall: Ej angivet 

Det är viktigt att relationen mellan 
patient och vårdpersonal är 
jämlik. Patienterna önskar mer 
mänsklig kontakt med 
vårdpersonalen. Upprätthållande 
av dialog är viktigt för att ge 
tillräcklig med information om 
tvångsåtgärderna som utförs såväl 
som att utforska patienternas 
känslor. 

Grad I 

2002 
England 
PsycINFO 

Sequeira, 
H., & 
Halstead, S. 

Control and 
restraint in the 
UK: Service 
user 
perspectives 

Syftet var att utforska 
upplevelsen hos 
patienter inom 
psykiatrisk slutenvård 
angående användandet 
av fysiskt tvång 

Metod: Semistrukturerade 
intervjuer som analyserades 
med tematisk 
innehållsanalys 
Urval: 17 patienter på ett 
engelskt sjukhus som 
upplevt någon form av 
fysiskt tvång 
Bortfall: 3 individer avböjde 
att delta 
 

Kunskapen om hur individer 
uppfattar fysiskt tvång har utökats 
till följd av denna studie. Nya 
aspekter har framträdit såsom att 
fysiskt tvång kan vara ett sätt att 
frigöra känslor och söka tröst. 
Dock så är fortsatt forskning inom 
området angeläget och kunskapen 
som tillkommit med denna studie 
kan användas för att kvalitetshöja 
omvårdnaden vid användandet av 
fysiskt tvång. 

Grad I 

 
 



 
 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod  Bilaga D 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
England 
PsycINFO 

Haw, C., 
Stubbs, J., 
Bickle, A., 
& Stewart, 
I. 

Coercive 
treatments in 
forensic 
psychiatry: A 
study of 
patients' 
experiences 
and 
preferences 

Syftet var att undersöka 
upplevelser och 
preferenser hos 
patienter som genomgår 
rättspsykiatrisk 
rehabilitering gällande 
isolering, medicinering 
och frihetsbegränsande 
åtgärder s.k. Restraint’s 

Metod: Kombinerad 
kvalitativ och kvantitativ 
ansats samt analys där 
deltagarna intervjuades med 
hjälp av ett semistrukturerat 
intervjuschema och 
följdfrågor till detta ställdes 
Urval: 79 patienter som 
mötte inklusionskriterierna, 
ur en patientgrupp på 252 
patienter på ett psykiatriskt 
sjukhus i England 
Bortfall: 22 patienter valde 
att inte delta i studien 

Tvång uppfattades generellt 
negativt, men majoriteten av 
patienter i denna studie ansåg det 
vara befogat. Kommunikationen 
mellan vårdpersonal och patienter 
behöver förbättras och större 
hänsyn behöver tas till patientens 
känsla av trygghet och värdighet 
när tvång blir aktuellt. Detaljerad 
information bör också samtidigt 
ges till patienter om varför tvång 
är befogat.  

Grad I 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Tabell 5. Databearbetningsprocess   Bilaga E 
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