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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Tidigare studier visar att en hel del var omskrivet om patienters upplevelser av 

tvångsvård och tvångsåtgärder. Dessa upplevelser dominerades av maktlöshet, traumatisering, 

kränkning av värdighet, skuld och skam. Det fanns dock undantag av positiva upplevelser och 

öar av värdig vård. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter uttrycker skam och värdighet i 

psykiatrisk tvångsvård. Metod: Litteraturstudie som var deduktiv då beskrivningarna av skam 

och värdighet i den teoretiska utgångspunkten var ledande för analysen. Resultat: Hur patien-

ter uttrycker skam och värdighet indelades i tre huvudteman; uttryck för skam, ovärdighet och 

värdighet: Uttryck för skam, och dess synonyma känslor. Ovärdighet, fick underteman av 

skamgenererande och ovärdigt förhållningssätt, innebar att bemötandet av patienter kunde ge 

dem skam, skamrelaterade och negativa känslor var maktlöshet och återupplevande av tidi-

gare trauman av övergrepp, upprördhet, ängslighet och ledsamhet m.m., ovärdig vårdmiljö, 

var högljudda, oroliga, hotfulla miljöer, där ingenting hände. Huvudtemat värdighet fick un-

derteman av uttryck för värdighet, innebar att få uppleva respekt, acceptans och autonomi, 

värdighetsbefrämjande förhållningssätt, innebar att man fick information, inflytande och att 

personalen var vänlig, respektfull, flexibel, och hade möjlighet att erbjuda samtal, värdighets-

befrämjande relationer vilket framför allt innefattade den goda vårdrelationen, och värdig 

vård som var trygg, skyddande och vårdande. Diskussion: Skam, känslor och upplevelser 

relaterade till skam finns som en betydande del av patienternas erfarenhet av psykiatrisk 

tvångsvård, i synnerhet i samband med bältesläggningar. Vårdpersonal kan överföra skam till 

dem genom dåligt bemötande. Skam kan bryta den vårdande relationen mellan vårdare och 

patient. Denna brutna kontakt kan dock återupprättas. En viktig väg för att göra detta är ge-

nom samtal som kan sätta ord på skammen. Värdighet finns som en motpol till skam och kan 

motverka den och kan även vara en källa till bevarandet av självkänsla. En viktig del av vär-

dighetens befrämjande är att patienterna får ett gott bemötande, att det finns goda vårdrelat-

ioner, en vårdmiljö som är trygg och vårdande. 

 Nyckelord: Bemötande, delaktighet, patient, psykiatrisktvångsvård, skam, tvångsåtgärder, 

vårdrelationer och värdighet. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Earlier studies has showed that a great deal has been written about patients ex-

periences of Involuntary hospitalization and coercive measures. These experiences was domi-

nated by powerlessness, traumatization, violations of dignity and shame even though there 

was exceptions of worthy and god care. Aim: The aim was to describe how patients who were 

Involuntary hospitalized expressed shame and dignity. Method: A literature review, which 

was deductive when the descriptions of shame and dignity in the theoretical framework for 

this study was guiding for the analysis. Results: How patients expressed shame and dignity 

was divided in to three main themes; expressions of shame, unworthiness and dignity. Expres-

sions of shame, implied shame and it´s synonymous feelings. Unworthiness, had subthemes of 

shame-generating and unworthy conducts, meant that the conduct towards patients can make 

them feel shameful, shame-related and negative feelings, was powerlessness and reliving of 

earlier traumas of abuse, agitation and sadness etc., unworthy care-environment, which was 

noisy, turbulent, threatening and nothing was happening. The main theme dignity had sub-

themes of expressions of dignity, implied to feel respect, acceptance and autonomy, dignity-

promoting conducts, implied to be given information and influence and friendly, respectful 

and flexible conducts of the nursing staff, who also had time to talk, dignity-promoting rela-

tions, implied above all the good caring-relationship and dignified caring, implied caring 

which was safe, protecting and caring. Discussion: Shame, feelings and experiences related to 

shame exists as a considerable part of patients experiences of involuntary hospitalization, and 

especially the experience of restraintment. Nursing staff may transfer shame to them by poor 

conduct. Shame can interrupt the caring-relationship, but this relationship may be restored. 

It´s possible by counselling where the shame may be verbalized. Dignity is an opposite pole 

too shame and counteract it, and a source to the maintenance of self-esteem. It´s of im-

portance for the promoting of dignity to have a worthy conduct towards the patients, that they 

have a supportive caring-relationship and a caring environment which is safe and caring. 

Keywords: Caring-relationships, coercive measures, dignity, involuntary hospitalized, pa-

tient, psychiatry, shame and treatment participation. 
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1 Inledning 

 

Som sjuksköterska i psykiatrisk vård vilken till stor del består av tvångsvård och tvångsåtgär-

der, har jag ställt mig frågan hur patienterna upplever detta. Den aspekt som intresserar mig 

mest är hur den påverkar deras självuppfattning och självkänsla. Enligt min förförståelse så 

påverkas denna av många negativa känslor, framför allt känslor av skam. Jag antar att detta 

måste vara något som är en källa till mycket smärta och ohälsa och därför så viktigt att under-

söka. Min erfarenhet är att tvångsvård med tillhörande tvångsåtgärder (bältesläggningar och 

tvångsinjektioner) ofta uppfattas negativt och kränkande, även om det säkert i många fall kan 

vara nödvändigt för att bryta för patienten livshotande tillstånd. En del patienter kan i efter-

hand när de tillfrisknat ha förståelse och känna viss uppskattning för att tvångsåtgärder-

na/tvånginläggandet var nödvändigt för att förhindra ett större lidande. Lidande i form av att 

denne annars hade förstört för mycket för sig själv med förstörda relationer till anhöriga och 

arbetsplats, vräkning från bostad, förstörd ekonomi, självskador, självmord m.m.  

Mycket av den negativa upplevelsen kan troligen härledas till dåligt bemötande av personalen 

eller vårdenhetens utformande eller rutiner. Känslor av skam är troligen ofta outtalade och 

inte alltid medvetandegjorda för detta är så svårt och smärtsamt att prata om. Tvångsvården 

innehåller även mycket av god vård och värdighet då stora ansträngningar ofta görs av perso-

nalen för att göra den human och stödjande. 

  

2 Bakgrund 

 

En progressiv utveckling började på 60-talet med alternativa behandlingsprogram såsom det 

terapeutiska samhället som utvecklades i Skottland med viss påverkan på Norden. Denna ut-

veckling hade nyckelord såsom frivillighet, gemenskap, social träning, demokratiska och de-

centraliserade beslut samt uppbrytandet av traditionella personal- och patientroller. Efter detta 

kom en annan idéströmning som ville verka för ändrad syn på tvångsvård. Det var den kri-

tiska psykiatrin och dess utveckling i Italien, med nedläggning av de stora institutionerna, 

upphävande av intagningar och tvångsvård på mentalsjukhus, en utveckling som gick längst i 

den italienska staden Trieste. Triesteexemplet har utgjort ett inspirerande exempel som påver-

kat utvecklingen i Sverige, såsom Johan Cullbergs av den sektoriserade psykiatrin. Klientrö-
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relser såsom RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, har varit pådrivande för mer 

progressiva mål för psykiatrin där patienter skall tillräknas mer inflytande. 1980 anmälde man 

svensk psykiatri till Europarådets domstol för att ha högst andel med tvångsvårdsplatser i 

världen med godtyckliga intagningsgrunder. En socialberedning tillsattes för att göra en full-

ständig revision av den psykiatriska tvångslagstiftningen mot en lagstiftning som byggde mer 

på frivillighet och öppna vårdformer. Detta började nu leda till att antalet tvångsvårdsplatser 

och vårdtider började minska (Grönwall & Holgersson, 2009). 

   Tvångsvården och tillhörande tvångsåtgärder är styrda Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(SFS 1991:1128). Tvångsåtgärderna består av bältesläggningar, tvångsmedicineringar, 

tvångsinjektioner och avskiljande av patient (innebär att patienten inte får lämna sitt rum eller 

en avskild del av avdelningen, isolerad från andra medpatienter). Lagstiftningen har som än-

damål att den som har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som ges på sjukvårdsinrätt-

ning skall bli i stånd till att frivilligt medverka till fortsatta stöd och behandlingsinsatser. Pati-

entens eget vårdbehov skall vara styrande och inte enbart samhällets skyddsbehov. Tvånget 

skall vara så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten och tilläm-

pas när alla andra vägar såsom individuellt anpassad information är tillämpad. Grunderna för 

tvångsvård är; 

-Patienten skall lida av allvarlig psykisk störning. 

-Patienten motsätter sig vård. 

-Patienten är till följd av sin störning farlig för annans hälsa eller personliga säkerhet. 

 

2.1. Vad är tidigare beskrivet om tvångsvård 

 

En obejakad livsvärld 

 

Patientens livsvärld är ett centralt och etiskt begrepp inom vårdvetenskapen. Detta innebär att 

förstå det patienten förstår och upplever i sin alldagliga vårdverklighet och vilken mening han 

tillskriver det som händer i denna. Det är svårt att fullt ut i tvångsvården bejaka ett mot pati-

enterna respektfullt livsvärldsperspektiv (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fager-

berg, 2003). 

  Det har istället blivit negativa möten med bristande hänseende till patientens livsvärld som 

slutat i våld och tvångshandlingar som upplevts kränkande av patienten. Sådana negativa mö-
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ten som lett till detta är möten präglade av ett tvingande och maktutövande förhållningsätt 

från personalen som inte var genuin och trygg i sitt vårdande. Detta kan vara ett förhållnings-

sätt som tagit sig utryck i att patienten blivit utsatt för att beslut tagits över huvudet på honom 

och att patienten inte blivit lyssnad på, eller att personalen varit onödigt konfrontativ och 

icke-lyssnande (Carlsson, 2003).  

   Inte heller den rättspsykiatriska vården som har många likheter med den psykiatriska 

tvångsvården har beaktat och lyssnat till patientens livsvärld enligt Hörberg (2008) som målat 

upp en mörk bild av denna vård. Den var i mycket motsägelsefull och oreflekterad, och levde 

inte upp till vårdandes syfte att lindra lidande och främja personlig utveckling och upplevel-

sen av hälsa och välbefinnande. Mycket av denna vård hade sin utgångspunkt i fostran och 

disciplinering och var då inte vårdande. Det verkliga vårdandet så som det har sin grund i 

vårdvetenskapen leds bort av destruktiva maktrelationer och maktutövning. Det förekom dock 

öar av god vård, men som inte var stabila utan präglade av ryckighet och tillfälligheter. Denna 

typ av tvångsvård gav sken av delaktighet och att man ville lyssna på patienterna, men upp-

levdes ändå huvudsakligen av de vårdade som en tvångsvård där mycket energi måste läggas 

ned på att anpassa sig och foga sig under vårdarnas regler och rutiner som kunde vara styrda 

av enskilda vårdares självsvåldiga godtycke. Dessa patienter upplevde också mycket ensam-

het och avsaknad och längtan efter betydelsefulla och nära relationer, präglade av gemenskap 

och vänskap. Sådana relationer blev svåra att få till stånd då vårdrelationerna var präglade av 

maktutövning, ickevård och rädsla för skuld och straff. Patienterna kunde även uppleva av-

stånd och bristande närhet och förtrolighet i sina relationer till nära anhöriga då de inte ville 

delge sina upplevelser av vården i rädsla för att inte vilja belasta dem med sitt lidande över 

detta. 

 

Både negativa och positiva upplevelser av tvångsvård 

 

De flesta studier visade att patienter upplevde tvångsåtgärder såsom bältesläggningar och 

tvångsinjektioner negativt och kränkande med många negativa känslor. Några enstaka patien-

ter kunde dock uppleva det lugnande och lättande att få komma under sådan behandling då de 

annars hade skadat sig själva. 

 I synnerhet bältesläggningar kunde väcka tidigare traumatiska minnen till liv, minnen av 

våld, övergrepp i barndomen och våldtäkter, kvinnor med sådana trauman bakom sig kunde 
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vara extra sårbara. Många patienter efterlyste att andra alternativ skulle ha kunnat erbjudas 

som varit mindre restriktiva såsom bältesläggningar. Många kunde en lång tid efteråt uppleva 

stress när de mindes när de blivit bälteslagda, många av dem efterlyste möjligheten att få sam-

tala om dessa minnen. 

Vad gäller tvångsmedicineringar ansåg många patienter att den var för tidigt insatt eller 

olämpligt gjord.  

Patienternas negativa upplevelser av tvångsvård bestod av att ha förlorat sin autonomi, kon-

trollen över sina liv och medinflytande i vården samt förlust av mänskliga rättigheter. De fick 

ingen information, deras åsikter negligerades och de hade upplevt fysiskt våld från personal i 

samband med tvingande situationer såsom tvångsmedicinering. De upplevde vidare dålig kva-

litet på vården, att den var meningslös, vårdarna var oengagerade, icke-lyssnande, icke-

stödjande, även vårdmiljön upplevdes som ohälsosam. De kände sig värdelösa, osäkra, avvi-

sade och hopplösa. Vidare hade de dålig självkänsla och att de förlorat kontrollen över livet. 

De hade även känslor av rädsla, ångest, vrede, hjälplöshet, maktlöshet, genans, ledsamhet och 

panik. Dessa känslor kunde vara starka och stigmatiserande och inte heller av övergående 

karaktär utan blev kvar efter tiden av tvångsvård som starka känslor av dehumanisering.  

Det fanns även positiva upplevelser såsom att man haft medinflytande, fått information om 

behandling och alternativ och även upplevt flexibilitet i vården. Vidare kan de ha haft positiva 

upplevelser av god omvårdnad. Detta var huvudsakligen definierat genom att de haft goda och 

stödjande relationer till vårdpersonal. Retrospektivt hade vissa även kunnat förstå att tvångs-

vården varit berättigad för att förhindra dem från att skada sig själv. Det fanns även patienter 

som upplevt att de blivit behandlade på ett jämlikt sätt och därmed blivit stärkta i sin själv-

känsla och upplevt normalitet och värdighet (Jarret, Bowers & Simpson, 2008; Katsakou & 

Priebe, 2006; Katsakou & Priebe, 2007; Sturrock, 2010). 

 

2.1.1 Problemformulering 

 

Tidigare studier visar att en hel del var omskrivet om patienters upplevelser av tvångsvård och 

tvångsåtgärder. Dessa dominerades av maktlöshet, traumatisering, att gamla trauman väckts 

till liv, kränkning av värdighet, skuld och skam. Det fanns dock undantag av positiva upple-

velser bestående av öar av god vård i en för övrigt dålig vård, bestående av att man haft goda 

stödjande relationer till personalen, att man blivit lyssnad på och fått något relativt mått av 
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medinflytande och självbestämmande i vården. Det fanns även generellt en önskan bland pa-

tienterna att få tala om och bearbeta sina upplevelser efteråt. Det fanns en önskan hos patien-

terna om en vård med mer utrymme för värdighet och med mindre kränkningar av denna med 

skam och skuld som följd.  

Det fanns inga studier om specifikt skam hos patienter inom den psykiatriska tvångsvården, 

där denna problematik torde vara av än större omfattning. Att göra en litteraturstudie om ar-

tiklar som behandlar patienters upplevelser av tvångsvård med ett nytt perspektiv och nya 

frågeställningar om att söka finna hur patienters upplever skam och även värdighet kan till-

föra ny kunskap i ämnet. 

Det är viktigt att mer forska inom detta område då skam är så svårt att tala om och då det fö-

rekommer så mycket lidande relaterat till patienternas känslor av skam. 

Att även uppmärksamma hur dess motsats värdighet erfars är av vital betydelse för patienter-

nas självkänsla, rehabilitering och hälsa.  

 

2.1.3 Syfte/frågeställningar 

 

Syftet är att beskriva hur patienter uttrycker skam och värdighet i psykiatrisk tvångsvård. 

 

En frågeställning är hur kan skammen motverkas och värdigheten befrämjas? 

 

2.1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Den teoretiska utgångspunkten är beskrivningar av skam och värdighet så som de finns enligt 

några definitioner som förekommer inom vårdvetenskapen. 

    Kaufman (1992) har utvecklat teorier omkring skam, som även blivit refererat till i vårdve-

tenskapen, såsom i Wiklund (2003). Han beskriver hur svårt vi har i vår kultur att tala om 

denna känsla för vi har en skam för skammen, på samma sätt som man på Freuds dagar hade 

svårt att tala om sex för det var omgärdat av tabun på liknande sätt. Den är ofta inte ens med-

vetandegjord och verbaliserad i vårt inre, vi har ofta ingen adekvat vokabulär för att kunna 

tala om detta. Skam beskrivs Fenomenologiskt som en känsla av att bli sedd på ett förmins-

kande och nedsättande sätt som är smärtsamt. Den kan erfaras som en inre tortyr och sjukdom 

i själen, en emotionell cancer, ett sår som växer från insidan som separerar oss från oss själva 
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och varandra, som hotar vår känsla av identitet, vår värdighet, vår förmåga till närhet och vår 

självkänsla. Skammen är en affekt som är källan till många inre tillstånd såsom t.ex. depress-

ion, isolering, utanförskap och självtvivel med tankar om att vara värdelös, misslyckad och 

otillräcklig. Den är också ofta följd av andra känslor såsom rädsla, sorg och vrede. Den kan 

visa sig i olika former såsom modfälldhet, genans, blyghet, osäkerhet, mindervärdeskomplex 

och skuld. Även om dessa inre tillstånd i allmänhet upplevs distinkt olika, så reflekterar de 

inte olika affekter utan snarare samma affekt olika ihopsatt. Vidare kan den viktiga interper-

sonella bron till andra viktiga personer brytas genom skammen. Denna bro är viktig för vår 

identitet som är beroende av att ha tillhörighet med andra för att uppleva helhet. Den interper-

sonella bron är en bro som underlättar ömsesidig förståelse, utveckling och förändring, denna 

bro för samman individer som är signifikant viktiga för varandra såsom föräldrar, vänner, 

kollegor, terapeutiska kontakter, viktiga vårdare o.s.v. Detta positiva utbyte kan brytas genom 

skammen som kan överföras över denna bro då den andra signifikant viktiga personen med-

vetet eller omedveten kan överföra den. Denna överföring kan ske genom att den andra kriti-

serar, klandrar, inte hörsammar den andres behov, visar vrede, är fientlig och nedlåtande. Po-

sitiv skam särskiljer sig från negativ sådan och är viktig för utvecklingen av identiteten, sam-

vetet, vår värdighet, självkänsla och vår förmåga till intimitet, således positiv och adaptiv till 

sin natur. Den blir dock negativ när den har blivit internaliserad och förstorad till den punkt 

då den allt mer tillfångatar och dominerar självet. Denna internalisering förklaras närmare 

med att den sker genom våra inre bilder av oss själva och språket, då det som från början är en 

affekt; ”jag känner skam”, blir till; ”jag är skamfull”, blivit en del av självets innersta identi-

tet. Detta skamidentifierade själv utrycker medvetet och halvt omedvetet känslor såsom 

skuldkänslor, att man inte är älskvärd och känslor av genomträngande ensamhet (Kaufman, 

1992). 

   Inom vårdvetenskapen definieras skam på ett liknande sätt, såsom en affekt som ger oss en 

känslomässig smärta som ursprungligen är något som reglerar människan till att hålla sig 

inom socialt acceptabla ramar. Den kan då bli för oss något konstruktivt när den genom sin 

smärta förmedlar att vi gått utanför oss själv, det vi vill vara och våra värderingar. Den kan 

också bli destruktiv när den rymmer rädsla för att vi ska bli förkastade och ogiltiggjorda som 

människor och om den riskerar leda till att vi tappar kontakten med människor som för oss är 

viktiga (Wiklund, 2003).  
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Skam och värdighet som motsatser 

 

Man kan inte beskriva skam utan att också beskriva dess motsats, värdighet. Detta åskådlig-

görs i det som kallas lidandets drama, hur skam och värdighet står som motsatser till 

varandra, som en tes och antites, längst ut mot varandra på en skala, där människans upplevel-

ser kan placeras. Skammen och värdigheten beskrivs också som något som är i en ständig 

kamp mot varandra, då människan kämpar med att hålla det skambelagda ifrån sig. En lyckad 

utgång av detta lidandets drama är dock när man lyckats med att förena skam och värdighet, 

att samtidigt kunna känna sig vid sina goda och dåliga sidor, eller att kunna härbärgera skam-

känslor och samtidigt uppleva värdighet, att förstå att man kan vara älskad utan att vara per-

fekt (Eriksson,1994).  

 

Värdighet 

 

   Människans värdighet är grundläggande i den vårdvetenskapliga människosynen och be-

skriver hennes absoluta värde och okränkbarhet. Människan har rätt att bli bekräftad som en 

unik människa och få erkännande för hur hon formar sitt liv, det hon är, tänker och känner. 

Förbundet med den egna värdigheten är också att bemöta andra med värdighet. (Wiklund, 

2003).  

   Patienters värdighet finns nämnt i Sveriges hälso- och sjukvårdslag, 2 § (SFS 1982:763): 

 ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda männi-

skans värdighet”. Därmed råder inte längre någon tvekan om dess betydelse. 

   Värdighet betraktas nog av många som något högtidligt och abstrakt, ett begrepp som inte 

används i det vardagliga språket i den vardagliga vårdverkligheten. Begreppet är ändå samti-

digt så basalt och grundläggande för all vård. Det behöver så att säga tas ned på jorden och 

göras mer begripligt och vad det egentligen kan innebära i vårdkontexten.  

   Det finns lidande som fråntar människan hennes värdighet och det är framför allt upplevel-

ser av skuld och skam, att ha blivit fördömd och ogiltigförklarad som människa av andra, att 

inte kunna ge eller få kärlek, att inte bli tagen på allvar, oönskad ensamhet när man blivit ute-

stängd gemenskap och vidare att inte uppleva sig som välkomnad, välkomnande genom nå-

gon slags vördnad eller bekräftelse (Eriksson, 1994). 
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   Värdighet kan delas in fyra former enligt Nordenfelt (2010): 

 

• Mänsklig värdighet tillkommer alla människor bara för att det är människor och kan aldrig  

   av några orsaker tas ifrån dem och den gör att alla har rätt till grundliga mänskliga rättighet-  

   er. Den kan heller aldrig graderas. 

• Meritvärdigheten är knuten till rättigheter och respekt som följer en aktad befattning, eller 

   som en följd av uppskattade prestationer. Den kan vara graderad efter var i en hierarki man  

   befinner sig, och den kan också förloras. 

• Den moraliska resningens värdighet tillkommer som ett resultat av moraliska handlingar  

   och en dygdig karaktär och kan förloras genom omoraliska handlingar. Den kan vara grade- 

   rad efter förtjänst men behöver inte följas av några rättigheter. 

• Identitetsvärdigheten är knuten till vår grad av integritet, autonomi och vårt interagerande i  

   sociala relationer. Den är sårbar för sjukdom, åldrande, sjukvårdsvistelser och det bemö- 

   tande man kan få där från personal. Den är viktig för vår självaktning och kan förloras av att  

   man blir bemött på ett nedlåtande eller objektifierande sätt, blir utstött ur en gemenskap 

   eller när vi inte längre lika bra kan klara oss själva. 

 

Av störst relevans för vården är den mänskliga värdigheten för vilken den är grundläggande 

och dess människosyn men också identitetsvärdigheten så att man har förståelse för hur den 

påverkar patienters självkänsla. Den moraliska resningens värdighet har betydelse för vård-

personalen, att de behandlar andra väl. När någon av dessa former av värdighets saknas som 

ingår i människans vardag så kan det upplevas som bland annat skam och förödmjukelse 

(Nordenfelt, 2010). 

    

2.1.5 Metod 

 

Metoden var  litteraturstudie inspirerad av Evans (2002), som var deduktiv då beskrivningar-

na av skam och värdighet i den teoretiska utgångspunkten var ledande för analysen. Beskriv-

ningarna av begreppen prövades på ett deduktivt sätt, dvs. en hypotes eller ett antagande prö-

vades, om att patienter i den psykiatriska tvångsvården upplever skam och dess motsats vär-

dighet och att de uttrycker detta på olika sätt. Hur det uttrycktes gav den teoretiska utgångs-

punkten med dess begreppsbeskrivning en vägledning om och hur uttrycken skulle tolkas. 
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Skam och värdighet kunde man inte räkna med att de förekom som klart uttalade i informan-

ternas berättelser, på det sättet att informanterna alltid kunde namnge sina känslor som höran-

des till uttryck för skam eller värdighet, detta blev en tolkningsfråga (den teoretiska utgångs-

punkten gav stöd för tolkningen). Den teoretiska utgångspunkten prövades mot artiklarna som 

valts för denna studie genom en litteraturstudie, för att analysera om det fanns belägg för tro-

värdighet för den teoretiska utgångspunkten, annars hade den blivit förkastad (Flick, 2009; 

Olsson & Sörensson, 2001). 

  Den litteratur som använts var vetenskapliga artiklar eller ”peer reviewed”, på engelska, fin-

nas i ”full text”, med vedertaget uppställande av abstrakt, entydigt syftet, redogörelse av me-

tod, diskussion och utförlig referenslista. Kontexten var psykiatrisk och kunde redogöra för 

patienters upplevelse av psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder. Det var alltså ett patient-

perspektiv som belystes. Däremot hade ett annat mer specifikt syfte, nämligen att förstå hur 

patienter utryckte skam och värdighet i psykiatrisk tvångsvård, och frågeställningarna hur 

skam kunde motverkas och värdighet befrämjas, varit mer styrande i läsningen och analysen 

av de valda artiklarna. 

 

2.1.6 Urval 

 

Endast vuxna patienter har varit av intresse liksom att patienterna vårdats inom allmän psy-

kiatriskvård och inte inom rättspsykiatrisk vård. Artiklarnas syfte skall ha varit att på något 

sätt beskriva patienters upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder.  

En preliminär sökning har gjorts på CINAHL FULL TEXT, med sökning från datumet 1990-

01-01 till 2011-01-25. De sökord som använts är gängse engelska synonymer till tvångsvård 

d.v.s. ”commited”, ”sectioned”, ”involuntary”, ”compulsory”, ”detention”, ”coercion”, 

”restraint”, ”forced”, ”seclusion” och ”legally detained”. Sökordet ”psychiatric” har lagts till 

sökningen för att säkerställa att artiklarna hållit sig inom den psykiatriska kontexten. Dessa 

ord har återfunnits i artiklarnas titlar, abstract eller syften. Den första preliminära sökningen 

gav ett resultat på 220 artiklar. Ett urval av dessa enligt nämnda kriterier gjordes vilket resul-

terade i 9 artiklar, vilket också åskådliggörs i bilaga 2. Detta föregicks av att efter att dubblet-

ter av samma artiklar uteslöts så hittades 20 artiklar som berörde frågeställningarna för denna 

litteraturstudie. Av dessa uteslöts 6 artiklar för att de var litteraturstudier, en artikel för att den 

berörde rättspsykiatrisk vård, tre artiklar för att de berörde tvångsvård i speciella isolerings-
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rum (där patienten får vara ensam och som endast är möblerad med en madrass) vilket inte 

förekommer i Sverige och därför inte relevanta och en artikel för att den berörde minderåriga i 

barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

2.1.7 Dataanalys 

 

Analysmetoden var inspirerad av metasyntetisering enligt Evans (2002), som lämpade sig bra 

för litteraturöversikter och litteraturstudier för att beskriva förekommande variationer av ett 

valt fenomen. Detta utifrån artiklar som var tolkande och kvalitativa och inte presentationer 

av numeriska fakta. Denna innebär att fyra faser användes i analysen: 

1/ Samla ihop vilka artiklar som skulle användas. Vilka som skulle användas var styrt av det 

urval som var beskrivet, dvs. som beskrev patienters upplevelser av tvångsvård och tvångsåt-

gärder, var vetenskapliga osv. Dessa artiklar redovisas i en matris (bilaga 1.) Där är det över-

skådligt vad varje enskild studie består av avseende metod, urval, land, tidsperiod, syfte och 

resultat.  

2/ Identifierandet av huvudfynd, begrepp, påståenden och nyckelkomponenter ur varje artikel 

som beskrev begreppen skam och värdighet enligt definitionerna i den teoretiska utgångs-

punkten. En upprepad läsning gav en bild av artikelns helhet såsom dess mindre delar. Läs-

ningen och vad som var intressant att ta fasta på styrdes alltså mycket av syftet som var att 

förstå hur patienter uttryckte skam och värdighet i psykiatrisk tvångsvård och frågeställning-

arna om hur skam skulle motverkas och värdigheten befrämjas. Den teoretiska utgångspunk-

tens beskrivningar av skam och värdighet påverkade också läsningens fokus. 

Huvudfynd, begrepp, påståenden och nyckelkomponenter skrevs upp i listor. 

3/ Bestämma hur dessa fynd av Huvudfynd, begrepp, påståenden och nyckelkomponenter i 

alla artiklar relaterade till varandra. Likheter och olikheter mellan alla dessa identifierades 

vilket ledde till att fynden samlades i huvudteman i enlighet med sina likheter. En ytterligare 

sortering till underteman gjordes inom varje huvudtema. Detta ledde till en allt mer progressiv 

förståelse av fenomenet hur skam och värdighet uttrycks. 

Analysen och tolkningen som låg till grund för hur denna tematisering gjorts undersöktes och 

redogjordes och stöd hämtades med exempel från originalstudierna (artiklarna). Grunden för 

denna analys och tolkning var den teoretiska utgångspunktens beskrivningar av skam och 

värdighet. 
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4/ Fynden som syntetiserats till teman genererade en beskrivning av fenomenet. Fenomenet 

som beskrevs var alltså hur patienter uttrycker skam och värdighet i psykiatrisk tvångsvård. 

 

2.1.8 Forskningetik 

 

Forskningsetiken har beaktats så till vida att vetenskapliga artiklar inte har använts som inte 

redogjort för forskningsetiska överväganden. Vidare har trovärdighet uppföljts gentemot upp-

hovsman så till vida att citat och referenser är korrekt angivna och inga plagiat förekommer 

utan att författare alltid är angivna till texter som är citerade eller refererade till (Olsson & 

Sörensen, 2001). 

 

3 Resultat 

                              

Granskningen av artiklarna har resulterat i tre teman. Här redovisas fynden som gjorts i artik-

larna något sammanfattat, då många av påståendena och begreppen är synonyma eller ligger 

nära i betydelse, men en mer ingående redogörelse för hur tematiseringen gjorts av huvud-

fynd, begrepp, påståenden och nyckelkomponenter finns i bilaga 3.  

Dessa teman var således:  

 

-Uttryck för skam 

             

-Ovärdighet med underteman av; skamgenererande och ovärdigt förhållningssätt, skamrelate-

rade och negativa känslor och ovärdig vårdmiljö. 

 

-Värdighet med underteman bestående av; uttryck för värdighet, värdighetsbefrämjande för-

hållningssätt, värdighetsbefrämjande relationer och värdig vård. 
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3.1.1 Uttryck för skam 

 

Dessa bestod av upplever av skam, genans, att man var misslyckad, någon som inte är någon-

ting alls, fördömelse, att man förlorat sin mänskliga värdighet och rättigheter, att man felat 

som människa, förnedring, förödmjukelse, att man var kränkt, dehumaniserad, objektifierad, 

etiketterad, att man känt sig ignorerad och känt sig bara som ett nummer. Vidare beskrevs 

upplevelser av skuld och att tvångsvård och åtgärder var ett straff (Bonner, Lowe, Rawcliffe 

& Wellman, 2002; Gallop, Mc Cay, Guha & Khan, 1999; Haglund, Von Knorring, & Von 

Essen, 2003; Johansson & Lundman, 2003; Johnson, 1998; Kuosmanen, Hätönen, Malka-

vaara, Kylmä & Välimäki, 2007; Olofsson & Jacobsson , 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 

 

3.1.2 Ovärdighet 

 

Skamgenerande och ovärdigt förhållningssätt 

 

Detta handlade i huvudsak om att patienterna upplevt dåligt bemötande, dålig kommunikation 

och att de blivit fråntagna den egna delaktigheten i vården. 

Det dåliga bemötandet och den dåliga kommunikationen handlade om; att bli behandlad som 

ett barn, att möta ointresserad personal som inte ville prata eller lyssna, som var nedlåtande, 

inte svarade på frågor, inte gav respons när man sökte dialog, misstrodde, som distansierade 

sig, som var fientlig, inte accepterade en som man är, skrattade åt en, talade om en som om 

man inte var där, som var ignorerande och inkompetent. Negativt var också att inte få möjlig-

heten att få diskutera sina, ofta traumatiska, vårdupplevelser efteråt. 

Att patienterna blivit fråntagna den egna delaktigheten i vården handlade om; att man var ute-

lämnad inflytande, eget ansvar, beslut om egna vården, eller information om den eller om sina 

rättigheter, att man inte förstod varför man fick vård eller fick motsägelsefulla budskap om 

den, att man inte blev erbjuden alternativ till behandling, eller blev mer frivilligt övertalad till 

tvångsmedicinering. Man upplevde vården som oflexibel, styrd av regler man inte kunde på-

verka och vidare även att man inte kunde få det egna perspektivet på livshändelserna som lett 

fram till vården värdesatt eller betraktat som viktigt (Bonner et al., 2002; Gallop et al., 1999; 

Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2003; Johnson, 1998; Kuosmanen et al., 2007; 

Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sørgaard, 2007).  
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Skamrelaterade och negativa känslor 

 

Dessa bestod av maktlöshet och övriga negativa känslor. 

Till maktlösheten fanns relaterat även en vilja till att protestera, eller en känsla av resignation, 

då patienten i ren maktlöshet bara gett upp men som av sjuksköterskor kunde uppfatta som 

om han hade accepterat tvångsbehandlingen (tvångsmedicinering). 

Ett ofta förekommande tema i samband med specifikt bältesläggning har varit att man upplevt 

sig fråntagen all egen makt och kontroll, återupplevande av tidigare trauman av misshandel 

och sexuella övergrepp, känt sig förtryckt, att man varit hjälplös, försvarslös, sårbar och ute-

lämnad till att kunna bli utsatt för övergrepp. Andra ofta förekommande negativa känslor var; 

upplevelser av isolering, upprördhet, ängslighet, rädsla, otrygghet, känslor av kaos, skräck, 

agitation, frustration, irritation, att vara betryckt och ledsen (Bonner et al., 2002; Gallop et al. 

,1999; Haglund et al, 2003; Johansson & Lundman, 2003; Johnson ,1998; Olofsson & Nor-

berg, 2001; Sørgaard, 2007). 

 

Ovärdig vårdmiljö 

 

Detta beskrev vårdmiljöer som upplevdes som högljudda, oroliga, hotfulla, med rädsla för 

medpatienter. Vidare att ingenting hände på vårdavdelningen eller att man endast blev be-

handlad med mediciner (Bonner et al., 2002 och Olofsson & Jakobsson, 2001).   

 

3.1.3 Värdighet 

 

Uttryck för värdighet 

 

Innefattade att man inte kände sig tvingad trots ofrivillig vård, eller upplevde relativ frihet, 

och att man var respekterad som individ, att man hade eget ansvar för den egna vården och 

var deltagande i den och besluten om den, att man var tillåten att vara en människa med de 

känslor man hade, att man av personalen blev sedd som en medmänniska och inte bara en 

patient (Johansson & Lundman, 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001). 
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Värdighetsbefrämjande förhållningssätt 

 

Detta innebar att få information och att få förklaringar till orsakerna till tvångsvården och 

tvångsåtgärderna och även blev erbjuden alternativ till t.ex. en tvångsinjektion. Det har också 

varit positivt att bli informerade om rätten till att få överklaga tvångsvården. Att få frihet att 

gå ut när man ville och att man fick gå hem ibland och även möttes av flexibilitet vad gäller 

vårdinrättningens regler. Att man fick uppmärksamhet och intresse från personalen som var 

vänlig, tilltalade patienterna som om de var vanliga människor, respektfull, även en tvångsin-

jektion kunde accepteras när den gavs med respekt enligt en informant. Vidare att personalen 

gjorde aktiviteter tillsammans med patienterna förutom att bara prata med dem.  

En viktig aspekt var också att man fick möjligheten till att få bearbeta och tala om sina ofta 

traumatiska vårdupplevelser, då åsyftades oftast tvångsinjektioner och bältesläggningar. 

(Bonner et al., 2002; Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2003; Olofsson & Jacobs-

son, 2001).   

 

Värdighetsbefrämjande relationer 

 

Dessa relationer bestod av relationer till vårdpersonal, medpatienter och anhöriga. 

Patienter har funnit vårdtiden mindre bekymmersam när de funnit personal som man känt 

förtroende för och lärt känna. Personal som har tagit sig tid för dem, varit fysiskt och emot-

ionellt tillgängliga, omsorgsfulla och sett dem som en medmänniska och inte bara som en 

patient. Vid tvångsinjektioner har det varit positivt att det funnits en speciell sjuksköterska 

som patienten haft en speciell relation till, som har gett den med respekt.  

Man har även upplevt det positivt under vårdtiden att träffa vänner och anhöriga och även att 

man upplevt positiv stöd från medpatienter (Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 

2003; Olofsson & Jacobsson, 2001;Olofsson & Norberg, 2001). 

 

Värdig vård 

 

Det var vård som var trygg, skyddande och vårdande. Så vidare även den situationen där man 

var ständigt övervakad kunde uppelvas ha en positiv aspekt, då detta gav möjligheten till att få 

speciell uppmärksamhet och service av personalen, att man fick sällskap och inte kände sig 
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ensam. En del kunde uppleva att vården gav förbättrad hälsa, lättnad, lugn, förbättrad sömn 

och att det var positivt att bli stoppad när det var risk för att man kunde skada sig själv och att 

den var välbehövlig i den mest akuta fasen (men inte om den avslutades när den inte längre 

behövdes). De flesta patienter höll med om att syftet med tvånget var att skydda och hjälpa 

dem (Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001, 

Olofsson & Norberg, 2001). 

 

4 Diskussion 

 

4.1 Metoddikussion 

 

Varför göra en litteraturstudie istället för en ny empirisk studie var en fråga som ställdes, men 

så har blev det då det redan fanns så många empiriska studier gjorda sedan tidigare. Det har 

visat sig vara meningsfullt och något som kunde tillföra ny kunskap till ämnet om skam och 

värdighet i den psykiatriska tvångsvården. Detta har varit möjligt då begreppsbeskrivningen 

om skam och värdighet i den teoretiska utgångspunkten valts som ett styrande verktyg i ana-

lysmetoden med ett deduktivt förfarande. Detta har inneburit att nya frågor ställts och ett nytt 

perspektiv anlagts till ett redan befintligt material av tidigare studier om patienters upplevelser 

av tvångsvård. En sådan analys har inte gjorts tidigare och detta har gjort det intressant. Den 

teoretiska utgångspunktens beskrivningar av begreppen har visat sig vara användbar och väl 

spegla hela komplexiteten av patienters känslor och upplevelser.  

Detta har tillfört ny kunskap framför allt genom att en ny syntes gjorts av tidigare kunskaper 

(Evans, 2002). Försiktighet har ändå iakttagits så att inte allt för långtgående tolkningar av 

resultat eller informanternas olika yttrande om tvångsvård har gjorts, men mycket pekar ändå 

på att den använda begreppsanalysen är trovärdig även om den inte bevisar något, utan skall 

betraktas som deskriptiv.  

   Kaufman (1992) har genom sina definitioner av skambegreppet och dess närliggande relate-

rade känslor, samt vilken slags kommunikation människor mellan som genererar skam, kun-

nat identifiera vad i resultatet av patienternas känslor och upplevelser som hör till denna sfär. 

Detta har varit vägledande för att på ett mer tillförlitligt sätt hantera resultatet av denna studie 

och dess indelande i teman. Han har vidgat förståelsen för skammen och tillåtit mer av närlig-
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gande känslor att ingå under skambegreppet. Därmed har detta med skam blivit mer synlig-

gjort som annars kan vara så svårt att tala om. 

   Nordenfelt (2010) har gett en beskrivning av värdighet och hans preciserande av denna i 

fyra kategorier, som har varit tillämpbar på samma sätt dvs. man har kunnat utläsa och tolka 

vad av informanternas beskrivningar som passade in i detta. Att använda dessa teoretiker har 

varit tacksamt då de utgår från en människovårdande kontext och har därför haft en stor rele-

vans och varit enkla att tillämpa på materialet. 

   I begreppsbeskrivningen har skam och värdighet som begrepp ställts mot varandra, även om 

det förekommer ett annat gängse sätt att betrakta detta på nämligen att man ställer skam och 

stolthet mot varandra såsom motsatser. Detta blev motiverat av att det framställs så i vårdve-

tenskapen. Detta att ställa värdighet som en motsats var adekvat att göra då det är en självbä-

rande inneboende kvalitet hos människan ursprungen från den vårdvetenskapliga helhetssy-

nen på människan och då i synnerhet hennes andliga dimension, till skillnad mot stolthet, då 

detta är mer obeständigt (Barbosa da Silva & Andersson, 1993; Nordenfelt, 2010).     

   Det har vidare varit meningsfullt att ställa värdighet som en slags antites till skam, så som 

det beskrivits i lidandets drama av Eriksson (1994), då det spänningsfält som finns mellan 

dessa två kan täcka in så mycket av patienternas upplevelser. 

   Artikelsökningen har varit begränsad till ”CINAHL FULL TEXT” för att bedömningen har 

gjorts att detta varit tillräckligt, för det är där som de vetenskapliga studierna har varit sam-

lade. Samtliga artiklar har varit på engelska vilket har ställt krav på att översättningen till 

svenska skall vara korrekt, som inte är helt problemfritt, då engelska språket innehåller ord 

och begrepp som inte låter sig översättas rakt av, detta har kringgåtts med att dessa ord har 

blivit översatta med flera ord så att inget av den ursprungliga betydelsen skall gå förlorad. 

   I inledningen av studien beaktades det att ställa en mer öppen frågeställning i syftet i enlig-

het med en induktiv metod eller ett öppet livsvärldsperspektiv. Vilket innebär att försöka för-

stå patienternas upplevelser så som hon själv förstår det, med betoning på vardagligt liv och 

upplevelser av vård. Denna livsvärld får man tillgång till att förstå genom patienternas berät-

telser, med betoning på att förstå vilken mening och betydelse patienter ger sig själva och sina 

upplevelser och den beskriver ofta sådant som inte alltid är helt uppenbart och synligt. Detta 

kan förstås om man har en öppen attityd och en öppen frågeställning eller att man inte är ute 

efter att få tidigare kunskaper eller hypoteser bekräftade och kunna sätta dessa åt sidan. Man 
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har istället öppenhet för att kunna bli överraskad av ny kunskap och förståelse av fenomenet 

man vill undersöka (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Dahlberg et al., 2003).  

   Enligt Flick (2009) är det bäst att göra studier enligt en sådan induktiv metod med öppna 

frågeställningar där man utgår från empirin (patienters berättelser i intervjuform) för att kunna 

fånga verklighetens komplexitet. Detta är lämpligt när man har tillgång till att göra en egen 

kvalitativ intervjustudie, vilket inte har varit fallet för denna studie. 

   Metoden har alltså därför blivit mer deduktiv då den utgår från en förförståelse och beskriv-

ning av begreppen. Denna bedömdes ha en validitet som var ganska hög då den utgår från 

några valda författares definitioner som har en erkänt stor betydelse för vårdvetenskapen. 

Begreppsbeskrivningen var ändå begränsad och alltså ingen utförlig begreppsanalys då det 

skulle ha varit allt för omfattande och inte inom ramen för detta arbete. Men att så öppet och 

ärligt som möjligt redogöra för förståelsen och vad som ligger till grund för tolkningen av 

resultatet torde minska bias, eller godtyckligheten i allt urvalsförfarande och tolkande och det 

temabildande av resultatet som gjordes (Kvale, 1997). 

 

4.1.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet var att beskriva hur patienter uttrycker skam och värdighet i psykiatrisk tvångsvård. 

Syftet har blivit uppfyllt så till vida att mer förståelse har blivit given om detta. Litteraturstu-

dien har genererat en beskrivning om detta som kan delas i tre huvudteman; uttryck för skam, 

ovärdighet och värdighet: 

 

Uttryck för skam var förutom det som uttryckligen beskrevs som skam även skuld, genans, att 

man kände sig misslyckad, någon som inte var någonting alls, fördömelse, att man förlorat sin 

mänskliga värdighet, förnedring, förödmjukelse, att man var kränkt och dehumaniserad. 

 

Ovärdighet var huvudtemat bestående av undertemat skamgenererande och ovärdigt förhåll-

ningsätt som i huvudsak handlade om att patienterna upplevt dåligt bemötande, dålig kommu-

nikation och att de blivit fråntagna den egna delaktigheten i vården.  

Undertemat skamrelaterade och negativa känslor; bestod av maktlöshet och känslor av isole-

ring, upprördhet, ängslighet, känslor av kaos, skräck, agitation, frustration, att man var be-

tryckt och ledsen.  
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Undertemat ovärdig vårdmiljö beskrev vårdmiljöer som upplevdes som högljudda, oroliga, 

hotfulla, med rädsla för medpatienter. Vidare att ingenting hände på vårdavdelningen eller att 

man endast blev behandlad med mediciner. 

 

Värdighet var det huvudtemat som bestod av undertemat uttryck för värdighet som innefat-

tade att man inte kände sig tvingad trots ofrivillig vård och att man var respekterad som indi-

vid och att man var tillåten att vara en människa med de känslor man hade. Vidare att man 

upplevde sig delaktig i den egna vården. 

 Undertemat värdighetsbefrämjande förhållningssätt innebar att man fick information om vår-

den, blev erbjuden vårdalternativ. Personal som var vänlig, respektfull, omvårdande som hade 

tid,  var flexibel, tillät att man fick gå på permissioner och att man fhade möjlighet till att be-

arbeta svåra vårdupplevelser. 

 Undertemat värdighetsbefrämjande relationer var stödjande relationer bestående av relationer 

till vårdpersonal, medpatienter och anhöriga.  

Undertemat värdig vård var när den var trygg, skyddande och vårdande och gavs med respekt.  

 

Frågeställningarna om hur skammen kunde motverkas och värdigheten befrämjas har blivit 

besvarade. Skammen kan motverkas bl. a. genom att återupprätta den s.k. interpersonella bron 

genom samtal där man talar om den och kan sätta ord på den, det förhindrar att skammen blir 

destruktiv. Värdigheten kan befrämjas genom stödjande och vårdande förhållningssätt och en 

god vårdrelation. Även en tvångsåtgärd kan upplevas som mer acceptabel om den görs av en 

vårdare man har en god vårdrelation till. 

 

Skammen uttrycks på många olika sätt 

 

Patienterna uttryckte känslor, förutom det som direkt har benämnts som skam, även som 

skuld, genans och känslor av att vara dehumaniserad, objektifierad, etiketterad, misslyckad 

och liknande av sådant som på något sätt ville förminska honom (Bonner et al., 2002; Gallop 

et al., 1999; Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2003; Johnson, 1998; Kuosmanen 

et al., 2007; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 

Allt detta är känslor som Kaufman (1992) beskriver som inre tillstånd som i allmänhet upp-

levs distinkt olika, men som ändå inte reflekterar olika affekter utan snarare samma affekt av 
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skam olika ihopsatt. Den är också ofta följd av andra känslor såsom rädsla, sorg och vrede och 

även upplevelsen av maktlöshet.  

   En liknande beskrivning finns i tidigare studier som inte specifikt beskriver tvångsvård, men 

beskriver psykiatrins patienter i allmänhet, hur de beskriver skam som en otäck, smärtsam 

känsla som sänker självkänslan och som vidare leder vidare till isolering, ensamhet och min-

dervärdeskänslor (Fredriksson & Lindström, 2002; Jones & Crossley, 2008; Schröder, Ahl-

ström & Larsson, 2006; Vuokila-Oikkonen, Janhonen & Nikkonen, 2002). 

   Det tycks inte råda någon större tvekan om att en psykiatrisk diagnos och i synnerhet om 

den blir känd så innebär det en källa till mycket skamgörande och stigmatisering för patien-

terna, mer än vad många utsatta minoritetsgrupper kan få uppleva. Detta trots att kunskaperna 

om psykiska störningar har ökat bland allmänheten (Sundgren & Alain Topor, 2011).  

   Detta är något som också speglar sig i samtliga artiklar i resultatet hur informanterna ger 

uttryck för känslor som är relaterade till en uppfattning hur andra ser dem, en upplevelse av 

att andra ser dem som farliga för att de är patienter, eller ser dem på ett nedlåtande, begränsat 

eller etiketterande sätt relaterat till deras diagnos. Skam leder till stigma som innebär att de 

kan bli bemötta på detta nedlåtande sätt. Detta sänker deras självkänsla och minskar deras 

livskvalitet. Skall dessa diagnoser då undvikas?  Det finns en debatt om detta som med tiden 

har antagit olika riktningar, vad det är som är orsaken till stigmatiseringen och skamgörandet, 

om det nu är diagnosen eller det avvikande beteendet. Detta har utmynnat till en mer nyanse-

rad syn att det är ofta det avvikande och störda beteenden som gett upphov till stigmatisering-

en, men att människor tenderar att stigmatisera även den med diagnos som inte lever upp till 

det avvikande beteenden (Sundgren & Topor, 2011). 

   Diagnoserna i sig behöver inte vara dåliga utan en generaliserande syn på dem som har 

dem. Det är därför viktigt att ge patienterna stöd i kontakterna utanför vårdavdelningen med 

anhöriga, arbetsgivare, hyresvärdar osv. Detta föranleder även vikten av att informera patien-

terna om att det finns patientintresseorganisationer och vid behov stötta dem till att ta kontakt 

med dem. RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa som nämnts tidigare i denna 

studie, är en sådan. Denna rörelse och liknande har gjort mycket för att förstärka patienternas 

självkänsla och rättigheter, då dessa negativa känslor är något som har fört människor sam-

man och fått dem att kämpa för sitt människovärde och vinna allmänhetens sympati och soli-

daritet. En sådan kamp kan förvandla skam till känslor av stolthet (Grönwall & Holgersson 

2009; Sundgren & Topor, 2011). 
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Värdighetens uttryck 

 

I studien framkom det att patienter inte ville bli betraktade på ett stereotypiserande eller eti-

ketterande sätt osv. utan som en vanlig medmänniska. Detta ger en riktlinje för hur patienter 

skall bemötas och inte bara se dem som något som är helt identifierat med en diagnos (Bonner 

et al., 2002; Gallop et al., 1999; Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2003; Johnson, 

1998; Kuosmanen et al., 2007; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 

Detta är också något som uttrycker patienternas värdighet, att få respekt, acceptans för ens 

person och att bli sedd som en medmänniska och inte bara som en patient eller objektifierad 

på något sätt. Detta bekräftas också i en studie av Walsh och Kowanko (2002) som ger en 

liknade syn på värdighet utifrån ett patientperspektiv. 

 

Skammen uttrycks framför allt i samband med bältesläggningar 

 

Det patienterna beskrev av skamkänslor upplevde de framför allt i samband med bälteslägg-

ningar visade några av studiens artiklar (Bonner et al., 2002; Gallop et al. ,1999; Johnson, 

1998). Detta gör det angeläget att försöka göra bältesläggningar mindre skamfyllda och krän-

kande för patienterna, och framför förebygga att dessa skall behöva ske. Det går hand i hand 

med att förhindra att patientens värdighet och självkänsla blir kränkt. 

Detta sker genom att på olika sätt befrämja patientens och vårdmiljöns värdighet. 

   Vårdavdelningar med personal som är restriktiva, tvingande, auktoritära och kontrollerande 

tenderar att ha mer aggressioner från patienterna med bältesläggningar som följd. Detta kan 

kallas ”bulldozerns” förhållningssätt, som används för att få kontroll över destruktiva och 

störande patienter. Detta är ett bemötande som kan tendera att bli icke-vårdande som lämnar 

patienterna med skam och nedbruten självkänsla. Vidare beskrivs som motsats till detta ett 

mer våldsförebyggande förhållningssätt med mindre bältesläggningar som följd; att man tidigt 

hörsammar varningssignalerna och försöka lugna patienten genom att försöka förstå vad det 

är som upprör honom, eller distrahera honom med aktiviteter, att tala lugnande och förhandla. 

Således är personalens attityder och kvalitén på vårdrelationen avgörande. När en vårdare kan 

balansera eller vid behov använda olika förhållningssätt beroende på situation kallas detta att 

man förhållit sig likt en ”balettdansör” (Björkdahl, 2010).  
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   Denna våldspreventiva vård, med tillhörande förhållningssätt och attityder, dvs. att mötas av 

flexibilitet, mötas av personal som ägnar sig åt en med vänlighet, respekt, intresse osv., som 

också är också beskrivet som något positivt i studiens resultat (Bonner et al., 2002; Haglund 

et al., 2003; Johansson & Lundman , 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001). Vidare också att 

personalen genom sina attityder genererade skam hos patienterna var något som också påvi-

sades i resultatet (Bonner et al., 2002; Gallop et al., 1999; Haglund et al. 2003; Johansson & 

Lundman, 2003; Johnson, 1998; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofs-

son & Norberg, 2001; Sørgaard, 2007).  

   Detta liknar det Kaufman (1992) beskriver med att en överföring av skam sker genom att 

den andra kritiserar, klandrar, inte hörsammar den andres behov, visar vrede, är fientlig och 

nedlåtande.  

   Detta visas också i studier av Fredriksson och Lindström (2002), Jones och Crossley (2008), 

Schröder et al. (2006) och Vuokila-Oikkonen et al. (2002) att skam väcks av att ingen ser eller 

hör ens lidande, och än värre om det blir ignorerat, så genererar det än mer skam.  

   Det kan vara svårt för sjuksköterskan att upprätthålla en vårdmiljö som är, trygg, vårdande, 

där patienter skall slippa känna sig hotade av medpatienter, vilket är viktigt för patienternas 

värdighet och något som också var viktigt för informanterna i studien (Bonner et al., 2002; 

Olofsson & Jakobsson, 2001). Det kan vara svårt och bli till ett dilemma, att hon inte tillräck-

ligt kan lyckas med att förhålla sig som en” balettdansör”, att hon inte vid behov kan vara den 

som är kontrollerande och tvingande (kanske behöva lägga i bälte) för att hålla vårdmiljön 

under kontroll, så att vårdmiljön är trygg och värdig. Hon kan ställas inför att behöva kontrol-

lera den enskilda patienten, som är störande, men risk för att patienten uppfattar detta som 

kränkande och därmed försämra vårdrelationen (Björkdahl, 2010; Nordenfelt, 2010).   

 

Vårdrelationen är viktig för att befrämja värdigheten 

 

   Vårdrelationen och kvalitén på denna beskrivs alltså som viktig för att kunna ha en värdig 

och våldspreventiv vård. Detta är en professionell relation som sjuksköterskan har till patien-

ten, som möjliggör tillväxt, återhämtning och lindrat lidande för patienten. Det är vidare en 

relation av fysisk, själslig och andlig närhet som berör (Dahlberg et al., 2003; Eriksson, 1987; 

Kasén, 2002; Wiklund, 2003). 
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   Det kan också liknas vid det som studiens informanter beskrev som personal som varit 

emotionellt och fysiskt tillgänglig och kunnat se dem som medmänniskor (Haglund et al., 

2003; Johansson & Lundman, 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 

2001). Detta är något som förstärker Identitetsvärdigheten enligt Nordenfelt (2010), när pati-

enten har fått möjlighet till att interagera med viktiga andra, att de känner att de är värda nog 

att få ingå i en gemenskap av positiva relationer. 

   Detta är också förenligt med det som är beskrivet om värdighet och hur den stärks enligt 

Eriksson, (1994) och Wiklund (2003) att det är när människan blir bekräftad som unik männi-

ska och blivit förmedlad att det hon tänker, känner och vill är viktigt. Det är även när patien-

ternas lidande blir uppmärksammat. Detta med att bemötas på ett sätt så man känner sig ac-

cepterad och värdig är viktigt i synnerhet för den deprimerade patienten som på grund av sin 

skam är extra sårbar enlig Beck-Friis (2010).  

   Tidigare studier, dock inte gjorda inom specifikt den psykiatriska tvångsvården, beskriver 

hur sjuksköterskor definierar värdighet i vården såsom något som uppfylldes när man betrak-

tade patienter såsom medmänniskor, som man ägnade personlig tid åt och lyssnade på såsom 

unika individer med en egen berättelse och ett eget värde. Samma värdighet blev hotad när 

sjuksköterskor betraktade dem som objekt, inte respekterade deras vilja, övergav dem när de 

behövde hjälp, behandlade dem ojämlikt eller bemötte dem som icke-vuxna. Det innebar vi-

dare en trygg vårdmiljö, kompetent personal, meningsfulla aktiviteter och att det fanns en 

kvalité på de interpersonella relationerna till personalen. En kvalité bestående av att vårdarna 

såg till deras behov, ville se patienterna bortom deras symptom och sjukdom, vidare att de var 

terapeutiska, hade god kommunikationsförmåga inkluderad förmåga till att lyssna, tala och 

förstå. Det uppskattades också att i synnerhet sjuksköterskor tillbringade tid med att tala med 

patienterna och inte distansera sig med att tillbringa mycket tid på expeditioner (Bredenhof, 

Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall, 2010; Hopkins, Loeb & Fick, 2009). 

 

Hur skall skammen i samband med bältesläggningar och tvångsvård motverkas? 

 

Det finns situationer när man är nödgad till bältesläggningar så att man kränker patienten och 

lämnar denna med en känsla av skam. Den förment goda avsikten till detta är inte alltid up-

penbar för patienten, ofta inte ens efteråt. Denna avsikt att göra gott och förhindra lidande, 
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t.o.m. att patienten skadar eller dödar sig själv, som etiskt kan motivera att tillfälligt sätta 

hennes autonomi och självbestämmande på undantag (Stryhn, 2007).  

   Det bör då när det så oundvikligen sker göras värdigt så att det ger så lite skam som möjligt.  

Nordenfelts (2010) definitioner av identitetsvärdighet är tillämpbar och hur den kränks av ett 

nedlåtande bemötande eller utelämnar patienten till att bli alltför skyddslös. Något som han 

hämtar exempel på från åldringsvårdens situationer men som kan appliceras på denna situat-

ion. Patienten skall under bältesläggningen och även i samband med tvångsinjektion som ofta 

sker i samband med denna vara så påklädd och övertäckt som möjligt, att man inte talar över 

huvudet på honom, inte tilltalar honom som ett barn eller på något annat nedlåtande sätt. Så 

lite personal som möjligt skall vara med, utan att säkerheten bli lidande. Synnerhet i samband 

med att kvinnor bälteläggs så skall så mycket som möjligt kvinnlig personal vara med. Detta 

då situationen kan för dem dra upp gamla trauman av övergrepp (Bonner et al., 2002; Gallop 

et al., 1999). 

Bältesläggningen kan bli mindre negativ när den görs utifrån omsorg, omtanke och respekt 

(Björkdahl, 2010). Detta är i analogi med studiens resultat som visat på att en tvångsåtgärd 

kunde uppfattas som mer acceptabel om den gjordes med respekt och av en sjuksköterska 

man hade en speciell god relation till (Haglund et al., 2003). 

 

Hur kan skammens skadeverkningar repareras? 

 

   Vi bör sträva efter att minimera skammens skadeverkningar och eftersöka att upprätta pati-

entens självkänsla så mycket som möjligt.   

   När skammen undertrycks och inte blir sedd så blir de skadliga konsekvenserna mest up-

penbara. Dessa konsekvenser är depression, utmattningssyndrom, ångest, självmord och andra 

psykiska ohälsotillstånd men även inte helt betydelselöst kan det försämra kroppslig hälsa och 

immunförsvaret (Beck-Friis, 2010; Dickerson, Gruenewald & Kemeny, 2004; Gilbert, 2000; 

Kaufman, 1992; Sundgren & Topor, 2011). 

   Skammen kan vidare leda till upplevelser av isolering, ensamhet och utanförskap som skulle 

kunna indikera att den viktiga interpersonella bron till andra människor, framför allt de med-

människor som är viktiga, har brutits genom skammen. Denna bro är viktig för identiteten och 

hälsan. Den interpersonella bron är en bro som underlättar ömsesidig förståelse, utveckling 

och förändring, denna bro för samman individer som är signifikant viktiga för varandra såsom 
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föräldrar, vänner, kollegor, terapeutiska kontakter, viktiga vårdare o.s.v. Detta positiva utbyte 

och kontakt kan brytas genom skammen som kan överföras över denna bro då den andra sig-

nifikant viktiga personen medvetet eller omedveten kan överföra den. Detta kan således ske 

även inom de bästa av relationer. Denna bro kan dock återupprättas av den samma som bröt 

den genom att erkänna att man brustit i sin medmänsklighet och gjort illa, den som blivit ut-

satt behöver likväl också sätta ord på de känslor som uppstått, detta förhindrar processen som 

vill internalisera skammen utan låter den istället bara passera vidare. I sådana samtal om detta 

skall inte skammen förnekas, genom att säga något liknande såsom; -”Det är inget fel på dej”, 

utan den skall öppet bemötas och valideras. Genom sådana samtal är helande för det, av 

skammen sargade, självet möjligt. Detta kan ske inom ramarna för en terapi men även genom 

mer ostrukturerade mellanmänskliga samtal är det möjligt att komma långt med en sådan he-

landeprocess (Kaufman,1992). 

   Detta är något som även Beck-Friis (2010) har tagit fasta på att detta med att våga känna 

skam och visa den är något som ger lättnad och befrielse, men som kräver mycket mod. 

   Detta är i linje med det som framkommit i studiernas resultat att det varit högt värdesatt 

bland patienter att få bli erbjuden möjlighet till att bearbeta svåra vårdupplevelser, få prata om 

dem tillsammans med personal. De vårdupplevelser som åsyftades var då framför allt bältes-

läggningar (Bonner et al., 2002; Kuosmanen et al., 2007). Rutiner behöver således mer ut-

vecklas för att ha sådana samtal med patienter efter dessa tvångsåtgärder. 

 

4.1.2 Implikationer för fortsatt forskning 

 

Implikationer för fortsatt forskning finns då det skulle var av intresse att göra en intervjustu-

die med patienter om skam, och pröva ett induktivt förfarande med en öppen frågeställning i 

enlighet med ett öppet livsvärldsperspektiv. Det skulle också vara intressant att undersöka 

vilka strategier som patienter har för att hantera skam, enligt de tankegångar som Eriksson 

(1994) har utvecklat i det hon kallar för ”lidandets drama”. Denna litteraturstudie skulle 

kunna utgöra ett förarbete för detta och möjligen kunna utgöra inspiration till hur man skulle 

kunna lägga upp studien. Det finns dock svårigheter med hur man skulle lägga upp en sådan 

studie, i alla fall om man skall ha ett öppet livsvärldsperspektiv med en öppen frågeställning 

vilket alltid är eftersträvansvärt när man skall göra en intervjustudie. Problemet blir då nämli-

gen hur man ställer frågor om detta utan att det blir för ledande som styr svaren för mycket, 
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man kan inte fråga om patienten upplever skam, och förutsätta att patienten upplever detta. 

Det kan också bli svårt att fråga om något som kan vara svårt att sätta ord på. Det behövs 

också mer kunskap om sambanden mellan skam och psykisk ohälsa. 

 

4.1.3 Slutsats 

 

Patienter beskrev från sitt eget perspektiv hur tvångsvård, tvångsåtgärder och i synnerhet bäl-

tesläggningar, kränker deras värdighet och kan ge dem skam och skamrelaterade känslor. Man 

bör sträva efter att göra tvångsåtgärderna så ”goda” som möjligt, så att man gör dem med 

största möjliga respekt och goda förhållningssätt och som en integrerad del av en omtänksam 

och värdig vård som bärs upp av en god vårdrelation. Man bör dock likafullt vara medveten 

om, och inte förneka att patienterna kan bli skamgjorda genom dåligt bemötande och tvångs-

åtgärder, men att man bör försöka begränsa och hela de skador som blivit. Mycket är alltså 

redan gjort av att man ser att dessa känslor finns och att man finns till hand för att samtala, 

synnerhet i efterförloppet till tvångsåtgärder, samtal där patienter får uttrycka och sätta ord på 

sina negativa upplevelser och få dem validerade och bekräftade. Rutiner behöver mer utveck-

las för att ha sådana samtal. Vidare bör man sträva efter att göra tvångsvården mer värdig, 

med mer av ett empatiskt bemötande och goda vårdrelationer, vilket förhindrar våldsamma 

situationer med bältesläggningar som följd.  
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Bilaga 1 

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Nr. Författare Titel År och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

1. Bonner, G., 

Lowe, T., 

Rawcliffe, D. & 

Well-man, N. 

 

Trauma for all: a pilot 

study of the subjective 

experience of physical 

restraint for mental health 

inpatients and staff in the 

UK. 

 

2002, UK, 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing 

 

Att etablera möjligheten att 

använda semistrukturerade 

intervjuer med patienter  

och personal i efterbear-

betningen efter bälteslägg-

ningar. Att finna faktorer 

som är hjälpfulla och icke 

hjälpfulla för att kunna 

bearbeta upplevelser av 

bältesläggningar. Att 

undersöka de levda subjek-

tiva upplevelserna av 

bältesläggningar. 

 

Kvalitativ data-

analys gjordes på 

inspelade semi-

strukturerade 

intervjuer med sex 

patienter och två 

personal på psykia-

trisk inrättning i 

Storbritannien. 

 

Patienter upplever känslor 

av upprördhet, ängslighet, 

ignorerade vad gäller 

möjligheterna att få bear-

beta sina upplevelser 

efteråt om isolering och 

skam. Hälften av patienter-

na rapporterade om att 

minnen av traumatiskt slag 

blev återuppväckta av 

bältesläggningen 

 

2. Gallop, R., 

McCay, E., 

Guha, M. & 

Khan, P. 

 

The experience of hospital-

ization and restraint of 

women who have a history 

of childhood of sexual 

abuse. 

1999, Kana-

da, Health 

Care for 

Women 

International 

 

Att undersöka tio kvinnors 

erfarenheter av tvångsme-

dicinering och bälteslägg-

ningar i psykiatrisk vård. 

Tio kvinnor som 

genomgått psykia-

trisk inläggning i 

Kanada, som även 

haft en historia av 

att ha blivit sexu-

ellt utnyttjade. De 

blev intervjuade 

med öppna frågor, 

svaren genomgick 

kvalitativ inne-

hållsanalys. 

Kvinnorna hade trauma-

tiska känslomässiga upple-

velser av fruktan, ångest, 

vrede och en upplevelse av 

att inte ha blivit hörda. 

Dessa vårdinsatser upplev-

des inte terapeutiska ens 

flera år efter. 

3.  Haglund, K., 

von Knorring, 

L., & von 

Essen, L. 

 

Forced medication in 

psychiatric care: patient 

experiences and nurse 

perceptions. 

 

2003, Sveri-

ge, Journal 

of Psychiat-

ric and 

Mental 

Health 

Nursing 

 

Att finna om patienter 

inom psykiatrin har upp-

levt inskränkningar av 

deras frihet och undersöka 

deras synpunkter på detta. 

 

Elva patienter och 

åtta ssk. på en 

svensk psykiatrisk 

genomgick semi-

strukturerade 

intervjuer vars svar 

genomgick en 

kvalitativ inne-

hållsanalys. 

 

Endast en minoritet kunde 

retrospektivt godkänna 

tvångsmedicineringarna. 

De flesta önskade alternativ 

till detta. De upplevde 

kränkning av integritet och 

psykologiskt obehag i form 

av ilska, ledsamhet och 

panik-känslor. 
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4. Johansson, I. M. 

& Lundman, B. 

 

Patients´ experience of  

involuntary psychiatric 

care: good opportunities 

and great losses. 

 

2002, Sveri-

ge, Journal 

of Psychiat-

ric and 

Mental 

Health 

Nursing 

 

Att få en djupare förståelse 

för patienters upplevelse av 

psykiatrisk tvångsvård. 

 

Fem patienter som 

varit inlagda på 

psykiatriska avdel-

ningar för tvångs-

vård i Sverige blev 

intervjuade. Svaren 

blev analyserade 

med fenome-

nolgisk hermeneu-

tisk innehållsana-

lys. 

 

Patienterna upplevde att de 

inte blev sedda och hörda, 

att de blev frihets- och 

integritetsinskränkta. Men 

även upplevelser av att bli 

bemött med respekt, om-

vårdnad och möjligheter till 

att eget deltagande i vår-

den.  

 

5. Johnson, M. E. 

 

Being restrained: a study of 

power and powerlessness. 

 

1998, USA,  

Issues in 

Mental 

Health 

Nursing. 

 

Att förstå hur bälteslägg-

ningar förstås och upplevs 

av patienter i psykiatrin. 

 

Tio patienter som 

vårdats på psykia-

triska avdelningar i 

USA blev intervju-

ade med ostruktu-

rerade intervjuer. 

Dessa blev tolkade 

och analyserade 

med en fenomeno-

logisk metod. 

 

Bältesläggningar förstås av 

patienterna såsom ett 

resultat av en maktkamp 

mellan patienter och perso-

nal. De upplevde det 

skrämmande att mötas av 

tystnad av personalen och 

att inte bli lyssnade på. 

Vidare att det värsta var att 

bli fråntagna all egen makt 

och kontroll, att bli hjälp-

lös, sårbar, försvarslösa och 

utelämnade till att kunna 

bli utsatta för övergrepp.  

De upplevde sig dehumani-

serade. Inge upplevde 

bältesläggningar såsom 

terapeutiska eller omvår-

dande utan obehagliga och 

traumatiska. 
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6. Kuosmanen, L. 

Hätönen, H., 

Malkavaara, H., 

Kylmä, J. & 

Välimäki, M. 

 

Deprivation of liberty in 

psychiatric hospital care: 

the patients perspective. 

 

2007, Fin-

land, Nurs-

ing Ethics. 

 

Att finna om patienter som 

varit inlagda på psykia-

triska avdelningar har 

upplevt inskränkningar av 

sin frihet och deras upp-

fattning om detta. 

 

51 patienter på två 

psykiatriska avdel-

ningar i Finland 

blev intervjuade. 

Det framgår dock 

inte ifall de var 

tvångsvårdade 

eller inte. Intervju-

erna var semistruk-

turerade med 

öppna frågor. 

Dessa blev analy-

serade med en 

induktiv innehålls-

analys. 

 

Patienternas upplevelse av 

tvångsåtgärder var negativ, 

att de var ett onödigt utryck 

för maktutövande, de blev 

svårt betryckta, ledsna och 

förödmjukade. Några 

kunde förstå att detta kunde 

ha sina orsaker, att akuta 

psyk. avdelningar måste ha 

sina strikta regler. Patien-

terna saknade möjligheter 

till att kunna diskutera 

dessa efteråt.  

 

7. Olofsson, B. & 

Jacobsson, L. 

 

A plea for respect: involun-

tarily hospitalized psychi-

atrictients´narratives about 

being subjected to coer-

cion. 

 

2001, Jour-

nal of Psy-

chiatric and 

Mental 

Health 

Nursing. 

 

Syftet är oklart, man 

redogör istället för vad 

som är fokus för analysen; 

att få veta vad patienterna 

anser vara tvång, patien-

ternas erfarenheter av 

tvång och tankar om hur 

tvångssituationer skall 

förhindras. 

 

18 patienter 

tvångsintagna för 

psykiatrisk vård i 

Sverige genomgick 

narrativa intervjuer 

som blev analyse-

rade med en kvali-

tativ tolkande 

innehållsanalys. 

Patienterna hade upplevel-

ser av att inte bli respekte-

rade som människor, att 

inte vara involverade i den 

egna vården, mottagare av 

vård som var meningslös 

och icke god och att vara 

underlägsna människor. 

Det fanns också positiva 

upplevelser av ha blivit 

respekterade som männi-

skor, blivit lyssnade på, fått 

god vård och blivit behand-

lade som andra människor. 
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8. Olofsson, B. & 

Norberg, A. 

 

Experiences of coercion in 

psychiatric care as narrated 

by patients, nurses and 

physicians. 

 

2001, Sveri-

ge, Journal 

of Advanced 

Nursing. 

 

Att öka förståelsen om 

psykiatriska patienters, 

sjuksköterskors och läkares 

erfarenhet av tvång. 

 

21 sjuksköterskor, 

läkare och patien-

ter blev intervjuade 

varav 7 var patien-

ter. Dessa var 

tvångsintagna i 

psykiatrin i Sve-

rige. Dessa narra-

tiva intervjuer blev 

analyserade med 

en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Patienterna upplevde att 

om man hade bra kontakt 

med personalen så mins-

kade detta obehaget i 

samband med tvång och de 

kände sig också mer 

trygga. 

 De flesta upplevde tvånget 

negativt, som ett straff för 

att ha brutit mot regler,  

att de hade felat som 

människor, de upplevde 

integritetskränkning. De 

har inte kunnat förstå 

varför de blivit utsatta för 

tvång och önskar bli mer 

informerade. Endast en 

minoritet förstår att tvånget 

var nödvändigt. 

 

9. Sørgaard, K. W. Satisfaction and coercion 

among voluntary, persuad-

ed/pressured and   

commited patients in acute 

psychiatric treatment. 

2007, Norge,  

Scan-

dinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

En kvantitativ studie. 189 

patienter har fått fylla i en 

skattningsskala, SPRI, 

datan blev analyserad med 

ickeparametriska (Kruskal-

Wallis, chi-square) och 

parametriska tester (multi-

nominal regression). 

 

Att jämföra tre 

grupper av patien-

ter inom psykia-

trisk vård, tvångs-

intagna, övertalade 

och frivilligt 

intagna, gällande 

olika aspekter av 

tillfredställelse, 

vård och upplevt 

tvång. 

 

De tvångsintagna skattade 

mer otillfredsställelse 

gällande vården, delta-

gande i egna vården och 

vårdplanen. De rapporte-

rade även mer av nedlå-

tande kommunikation och 

psykiskt förtret. 
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Bilaga 2 

Datum och källa. Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Committed and psychiatry 
   

 

24 0 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Sectioned and psychiatry 0 0 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Involuntary and psychiatry 31 2 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Compulsory and psychiatry 4 0 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Detention and psychiatry 3 0 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Legally detained and psychiatry  8 0 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Coersion and psychiatry 21 0 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Restraint and psychiatry 60 2 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Forced and psychiatry 8 1 

2011-01-25 CINAHL FULL 

TEXT 

Admission and psychiatry 123 1 

2011-01-25 

CINAHL FULL TEXT 

Seclusion and psychiatry 60 3 
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Bilaga 3 

Redogörelse för tematiseringen av huvudfynd, begrepp, påståenden och nyckelkomponenter i 

använda artiklar i bilaga 1. 

 

Temat: Uttryck för skam. 

Referens Uttryck för skam 

Bonner, G., Lowe, T., Rawcliffe, D. & Wellman, N. (2002). Patienter känner skam, genans, modfälldhet, känner sig inte som en 

människa, man känner sig ignorerad och känner sig bara som ett 

nummer. 

Gallop, R., McCay, E., Guha, M. & Khan, P. (1999). Att känna sig som ett objekt, straffad, generad, fördömd, dehumani-

serad, etiketterad, förödmjukad, förnedrad och förtryckt. 

Haglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Upplevs (tvångsmedicinering) som kränkning av integritet, legala 

rättigheter, respekt, frihet, autonomi och val, och att det är ett straff. 

Johansson, I. M. & Lundman, B. (2003). Att man förlorat sin mänskliga värdighet.  

Johnson, M. E. (1998). Att känna sig dehumaniserad (i samband med bältesläggning). 

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

Välimäki, M. (2007). 

Patienterna var svårt betryckta, ledsna och förödmjukade. 

Olofsson, B. & Jacobsson, L. (2001). Att vara någon som inte är någontings alls, att vara betraktad som 

en farlig person, att vara kränkt, straffad och anklagad. 

Olofsson, B. & Norberg, A. (2001). Att vara kränkt, straffad och att man felar som människa. 

 

 

Temat: Skamrelaterade och negativa känslor. 

Referenser Skamrelaterade och negativa känslor 

Bonner, G., Lowe, T., Rawcliffe, D. & Wellman, N. (2002). Patienterna upplevde rädsla, ångest, upprördhet, ilska, isolering och 

de upplevde återupplevda trauman i samband med tvångsåtgärder. 

Gallop, R., McCay, E., Guha, M. & Khan, P. (1999). Bältesläggningar väckte till liv gamla traumatiska minnen av miss-

handel och sexuellt utnyttjande. Vidare väckte bältesläggningar 

känslor av otrygghet, fruktan, maktlöshet, ångest, isolering, hjälp-

löshet, vrede, sårbarhet och övergivenhet. 

Haglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Tvångsmedicinering väckte känslor av resignation, ångest, rädsla, 

ilska, frustration och panikkänslor. 

Johansson, I. M. & Lundman, B. (2003). Patienterna kände sig maktlösa, oförstådda, ofria, och dominerade 

av andra. 

Johnson, M. E. (1998). Bältesläggningar skapar rädsla, maktlöshet, hjälplöshet, försvars-

löshet och att man är sårbart utlämnad till att kunna bli utsatt för 

övergrepp. 

Olofsson, B. & Norberg, A. (2001). Patienterna kände sig rädda, otrygga, kaotiska och maktlösa. 

Sørgaard, K. W. (2007). Patienterna kände psykiskt förtret. 
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Temat: Skamgenererande och ovärdigt förhållningssätt. 

Referenser Skamgenererande och ovärdigt förhållningssätt. 

Bonner, G., Lowe, T., Rawcliffe, D. & Wellman, N. (2002). Att inte bli tilltalad, mötas av motsägelsefulla budskap, mötas av 

ohörsam och ointresserad personal, och att man inte fått bearbeta 

och tala om sina svåra vårdupplevelser (bältesläggningar och 

tvångsinjektioner) efteråt.  

Gallop, R., McCay, E., Guha, M. & Khan, P. (1999). Att inte bli hörd och trodd, att bli behandlad som ett barn, bli åskrat-

tad, att möta personal som är fientlig, inte vill lyssna till ens förtviv-

lan, som talar som om man inte var där, att bli stereotypiserad och 

att inte få det egna perspektivet på livshändelser värdesatt eller 

betraktat som viktigt. 

aHaglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Att inte bli erbjuden alternativ till behandling, eller mer frivilligt 

övertalad till tvångsmedicinering. 

Johansson, I. M. & Lundman, B. (2003). Personalen är inte flexibel och allt för styrd av regler, att man inte 

blir sedd och hörd och att man får vård som man inte förstår, utan 

information och eget deltagande. 

Johnson, M. E. (1998). Det är skrämmande att bli bemött med tystnad och inte bli lyssnad 

på. 

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

Välimäki, M. (2007). 

Patienterna saknade möjligheter att diskutera sina upplevelser 

(tvångsåtgärder) efteråt. 

 Olofsson, B. & Jacobsson, L. (2001).                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                           

Att inte bli lyssnad på, att inte få svar på frågor, att inte få respons 

när man söker dialog med personal, som är distanserad, inkompe-

tent, att inte bli accepterad som man är, att inte få tillåtelse att visa 

känslor och humör, att inte få vara involverad i den egna vården 

eller få information om den så att man kan förstå den och att bli 

behandlad som kriminell. 

Olofsson, B. & Norberg, A. (2001). Personal som inte tar sig tid att lyssna och samtala, som inte accep-

terar en som man är, har tagit beslut åt en och att man inte fått ta 

något ansvar för sig själv, att tvångsåtgärder är gjorda för att göra 

det enklare för personalen. Patienterna har inte fått någon informat-

ion om vad som händer dem eller om deras rättigheter och deras 

åsikter om vården räknades inte och de hade inte inflytande över 

den. 

Sørgaard, K. W. (2007). Tvångsvårdade patienter upplevde mer, än de som var frivilligt 

vårdade, av nedlåtande kommunikation från personalen. 

 

 

Temat: Ovärdig vårdmiljö 

Referenser Ovärdig vårdmiljö 

Bonner, G., Lowe, T., Rawcliffe, D. & Wellman, N. (2002). Vårdmiljön är högljudd, orolig och hotfull. 

Olofsson, B. & Jacobsson, L. (2001). En vårdmiljö där ingenting händer, där man bara blir behandlad 

med mediciner och en miljö som präglas av rädsla för medpatienter. 
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Temat: Uttryck för värdighet 

Referenser Uttryck för värdighet 

Johansson, I. M. & Lundman, B. (2003). Att vara respekterad som individ, att ha eget ansvar för den egna 

vården och vara deltagande i den och besluten om den, att inte 

känna sig tvingad trots att man är ofrivilligt vårdad och uppleva 

relativt mycket frihet. 

Olofsson, B. & Jacobsson, L. (2001). Att vara tillåten att vara en människa med känslor och av personalen 

bli sedd som en medmänniska och inte bara en patient. 

 

 

Temat: Värdighetsbefrämjande vård 

Referenser Värdighetsbefrämjande vård 

Bonner, G., Lowe, T., Rawcliffe, D. & Wellman, N. (2002). Att få uppmärksamhet och intresse från personalen, att bli tilltalad, 

mötas av vänlighet hos personalen, att få gråta mot en sjuksköters-

kas axel. Det var lättande att med personalen få bearbeta och reflek-

tera över upplevelser omkring att bli bälteslagd. 

Haglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Patienter nämner dialog om hälsostatus, information om medicin 

som alternativ till tvångsmedicinering. Vidare att det är bättre att 

vänta med tvångsinjektioner, inte alls ge den eller ge den i annan 

form än injektion. 

Johansson, I. M. & Lundman, B. (2003). Att få frihet att gå ut när man vill och att få gå hem ibland. Att bli 

bemött med flexibilitet vad gäller vårdinrättningens regler. Personal 

som tar sig tid och är omsorgsfulla. 

Olofsson, B. & Jacobsson, L. (2001). Att personalen gjorde aktiviteter tillsammans med patienterna, att få 

möjlighet till att prata, personal som tar sig tid och är omsorgsfulla, 

att få överklaga och även ”vinna” i rätten, att få information om och 

förklaringar till orsakerna till tvångsintagningen och tvångsåtgär-

derna och att bli tilltalad av personalen som om man var en vanlig 

människa. 

 

 

Temat: Värdighetsbefrämjande relationer 

Referenser Värdighetsbefrämjande relationer 

Haglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Tvångsmedicinering var accepterad när den gavs av en speciell 

sjuksköterska som patienten kände. 

Johansson, I. M. & Lundman, B. (2003). Medpatienter och anhöriga utgör ett positivt stöd . 

Olofsson, B. & Jacobsson, L. (2001). Det är positivt att få möta vänner när man är inlagd. 

Olofsson, B. & Norberg, A. (2001). Att ha närhet och fysisk kontakt med personalen så till vida att de 

hade tid och ägnade sig åt dem var viktigt för att göra vårdtiden 

mindre bekymmersam. Positivt om personalen var emotionellt 

tillgänglig, att ha förtroende för dem och känna dem. 
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Temat: Värdig vård 

Referenser Värdig vård 

Haglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Tvångsmedicineringen gavs med respekt därför accepterades den 

(ansåg en informant). En del kan uppleva att vården ger förbättrad 

hälsa, lättnad, lugn och förbättrad sömn. 

Johansson, I. M. & Lundman, B. (2003). Patienter upplevde att vården är skyddande och vårdande när det är 

risk för självskada eller självmord. Den är trygg, angenäm och kan 

erbjuda lättnad från ansvar och plikter när man inte mår bra. Extra 

övervakning kunde av vissa upplevas som trygghet och ge möjlighet 

till en extra speciell uppmärksamhet, service och sällskap så man 

inte känner sig ensam. 

Olofsson, B. & Jacobsson, L. (2001). Vissa patienter uttryckte att man ändå fick tillfriskna under tvångs-

vården, att det var positivt att bli stoppad när det var risk för att man 

skulle skada sig själv och att den var välbehövlig i den mest akuta 

fasen (men inte om det avslutas när den inte längre behövs). 

Olofsson, B. & Norberg, A. (2001). De flesta patienter höll med om att syftet med tvånget var att skydda 

och hjälpa dem. Två patienter beskriver tvånget såsom bra och 

nödvändigt initialt. 

 

 


