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Sammanfattning 

Bakgrund: De flesta patienter som vårdas i Sverige gör det på frivillig basis, men en liten del 

av dessa vårdas under tvång. Dessa patienter återfinns i alla hälso- sjukvårdens verksamheter, 

men är kraftigt överrepresenterade i psykiatrisk omvårdnad, ofta med diagnoserna 

bipolärsjukdom och i psykotiska tillstånd.  

Syfte: Att beskriva patienternas upplevelse av tvångsåtgärder i psykiatrisk omvårdnad. 

Metod: Författarna har gjort en litteraturöversikt innehållande nio vetenskapliga artiklar, som 

har tolkas, bearbetats, analyseras och använd i resultatet. Under sammanställningen fann 

författarna elva olika inriktningar i upplevelsen av tvångsvårds om kunde underkategoriseras 

de tre komponenterna i KASAM. Dessa var Begriplighet; Förståelse, förlorad självkänsla, 

Hanterbarhet; en nödvändig handling, maktmissbruk, rädsla. Meningsfullhet; acceptans, en 

onödig överreaktion, ett avslutat kapitel och bra erfarenheter. 

Teoretisk referensram: Under arbetet har författarna utgått ifrån Antonovskys teori om 

KASAM och dess tre huvudkomponenter. 

Resultat: I resultatet fann författarna att patienternas upplevelser av tvångsåtgärder till stor 

del var beroende av patientens KASAM. Kommunikationen mellan vårdare och patient samt 

rutiner i organisationen hade i flertalet fall negativ effekt på patientens upplevelse. Patienter 

med högt KASAM hade trotts detta förmåga att se positiva effekter av tvångsvården, detta till 

skillnad från de med sänkt KASAM som ville lägga upplevelsen bakom sig. 

Diskussion: Relationen mellan de upplevelser som identifierats utifrån den teoretiska 

referensramen KASAM diskuteras. Betydelsen av känslor, upplevelser, förhållande mellan 

olika teman som risker och resurser. 

Nyckelord: ”psykiatri”, ”patienters upplevelser”, ”ofrivillig”, ”tvång”, och ”kommunikation”. 



  

Abstract 

Background: Most patients treated in Sweden are treated on a voluntary basis, but a small 

proportion of these are cared for involuntary. These patients are found in all health care 

activities, but they are substantially overrepresented in psychiatric care, often with diagnoses 

of bipolar disease and psychotic disorders. 

Aim: To describe the patient's experience of coercion in psychiatric nursing. 

Method: The authors have preformed a literature review of nine scientific studies that have 

been interpreted, processed, analyzed and used in the result. During compilation, the authors 

found eleven different categories around the experience of forced care that could be 

categorized under the three components of Sense of coherence (SOC). These were the 

Comprehensibility, Comprehension, loss of self esteem, Manageability, a necessary action, 

abuse of power, fear. Meaningfulness, acceptance, an unnecessary overreaction, a closed 

chapter and a good experience. 

Theoretical framework: During the work, the authors assumed Antonovsky's theory of SOC 

and its three major components. 

Result: In the result the authors found that patients' experiences of coercive measures was 

largely dependent on the patient's SOC. Communication between the caregiver and patient as 

well as routines in the organization had in most cases negative effect on the patient 

experience. Patients with high SOC had the ability to see positive effects of compulsory care, 

this in contrast to those with lower SOC who wanted to put the experience behind them. 

Discussion: The relationship between the experiences identified based on the theoretical 

framework SOC are discussed. The importance of feelings, experiences, relationship between 

the various themes as risks and resources. 

Keywords: ”psychiatry”, ”patient experience”, ”involuntary”, ”coercion” and 

”communication”. 
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1 Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom psykiatrisk verksamhet fick vi på nära 

håll se hur tvångsåtgärder används och hur dessa hanteras av vårdpersonal. Vår upplevelse 

under VFU placeringen var att vi fick en känsla av att många patienter upplevde dessa 

tvångsåtgärder som ett övergrepp. Detta eftersom att beslut togs om vad som skulle göras trots 

att patienternas inte gav samtycke och behandlingen ofta genomfördes med hjälp av mer eller 

mindre våld. Vår uppfattning är att tvångsåtgärder kan förekomma inom alla instanser och 

verksamheter i hälso- sjukvården men inte i samma utsträckning som inom den psykiatriska 

vården. Då tvång kan förekomma i all hälsa- sjukvårdsverksamhet är hanteringen av tvång 

från personalens sida, patientens inställning till tvång och upplevelser av tvång relevant för 

såväl allmän som specialist sjuksköterskor. Eftersom det var under VFU i psykiatrin vi 

uppmärksammade företeelsen har vi valt att skriva med utgångspunkt i psykiatrisk 

omvårdnad. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Psykiskhälsa 

I bakgrunden kommer författarna ta upp, diskutera och beskriva faktorer och begrepp som 

berör och påverkar tvångsvård i psykiatrisk omvårdnad. 

 World Federation for Mental Health (WFMH) preciserar psykisk hälsa som ett tillstånd 

som tillåter optimal fysisk, intellektuell och emotionell utveckling av personen så långt det är 

förenligt med hänsyn till andra individer. Enligt världshälso- organisationen (WHO, 2007) är 

psykisk hälsa att besitta förmågan att vara produktiv och se sin egen potential, att kunna bidra 

till samhället och klara av att hantera den stress som ingår i ett normalt liv. Detta innebär 

alltså att frånvaro av allvarligare psykisk sjukdom eller störning inte räcker för att uppnå 

psykisk hälsa. 

 

2.2 Tvångsvård/tvångsåtgärder 

Tvångsvård är när en patient vårdas mot sin vilja med stöd i Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

LPT (1991: 1128). Över 3000 personer vårdades dagligen under tvång i den slutna 

psykiatriska vården i Sverige år 2005 (SOU, 2006:100). Denna typ av vård blir aktuell då 

patienten inte kan vårdas utan inläggning, lider av allvarlig psykisk störning samt att patienten 

motsätter sig eller ej anses kunna ta ställning till frivillig vård. När en patient vårdas enligt 
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LPT kan tvångsåtgärder bli aktuella; om patienten exempelvis motsätter sig en behandling 

som vården anser vara nödvändig kan denna behandling utföras mot patientens vilja. Även 

kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning samt beslag av egendom och inskränkning i rätten att 

använda kommunikationsmedel ingår under de tvångsåtgärder som lagen tillåter om det anses 

nödvändigt (SFS, 1991: 1128). Med stöd i svensk lagstiftning ska all sjukvård bedrivas med 

avsikt att säkerställa patientens behov av säkerhet i vård och behandling. Den ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Den skall också så långt som det är 

rimligt utarbetas och genomföras i samråd med patienten (SFS, 1982:763). Detta för att kunna 

öka chanserna för en fortsatt god kontakt mellan patient och vårdetablissemanget. 

 En rapport från Socialstyrelsen (2012) visar att tvångsvård ofta innebär kränkning av 

patienternas integritet, på grund av det ojämlika maktförhållandet som finns mellan patient 

och vårdpersonal, denna makt kan betyda en ökad risk för övergrepp och maktmissbruk. Det 

finns enligt patienternas en generell obehagskänsla av att vara tvångsvårdad. 

  

 det var visserligen nödvändigt med tvång i mitt fall, men de kunde ha varit lite sjystare. 

 Jag var inte arg utan jag kände på något sätt att jag sjunkit under värdeskalan, att jag inte 

 bestämmer över mitt liv längre, det gör dem. Ja besviken, kanske litet grann, att jag inte 

 får ta hand om mitt liv, det gör dom. Det spelar ingen roll vad jag säger, det kommer ändå 

 bli så. Så att, litet tufft var det (SOS, 2012, s. 26). 

 

 Tvång och inskränkningar i patientens självständighet förekommer i många fler skepnader 

än i den form som det finns stöd för i lagen. Manipulation och hot om sanktioner är exempel 

på detta enligt Ryan och Bowers (2005). Med manipulation menades; att personalen påtalade 

konsekvenser och eventuella sanktioner som skulle kunna komma vid vägran att samarbeta.  

 Det har visat sig finnas samband mellan inskrivningsförfarandet och användandet av 

tvångsmedel, detta enligt en Grekisk studie (Bilanakis, Kalapomkis, Christou, & Peritogannis, 

2010) som med hjälp av journalhandlingar kartlagt sambandet mellan inläggningsform och 

vidtagen tvång. Man kunde konstatera att hur den initiala kontakten med vården och 

inskrivningen gått till hade större betydelse för användandet av tvång under vårdtiden än 

själva diagnosen.  

 Medicinering mot patienternas vilja är ett annat exempel på de tvångsåtgärder som kan 

användas vid vård enligt LPT (1991:1128). Detta sker inte alltid men oftast genom injektion 

utifrån den behandlande läkarens ordination. En studie täckande 770 tvångs- vårdade patienter 

i tio europeiska länder visar att tvångsmedicinering stod för 81% av de tvångsåtgärder som 
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ordinerades (Raboch, et al., 2010). Vid tvångsvård, förklarar Cullberg (2001, s.256) är det 

mycket viktigt att motivera behandlingen för patienten.  

 En negativ upplevelse av tvångsbehandling riskerar att försämra patientens förtroende för 

vården samt kan skapa en instabil grund i framtida kontakter med psykiatrin, samtidigt som 

en positiv upplevelse kan förbättra möjligheterna till fortsatt god kontakt och vård 

(Andreasson & Skärsäter, 2011). Swartz, Swanson och Hannon, (2003) visar med sin studie 

att tidigare erfarenheter av tvång och ofrivillig inskrivning påverkar patienters vilja att ta emot 

hjälp från öppenvården på ett negativt sätt. Dessa patienter har ofta skräckfyllda 

föreställningar om vad behandlingen innebär. 

 

2.3 Orsaker till tvångsvård 

Psykos och Bipolär sjukdom är enligt Socialstyrelsen (2010) vanligt förekommande orsaker 

till tvångsvård grundat på LPT, och därför har författarna utgått från dessa diagnoser vid 

insamlingen av material för denna uppsats. Cullberg (2001, s. 211) beskriver ordet som en 

felaktig uppfattning och värderingen av verkligheten, svårigheter att bedöma trovärdighet sina 

egna tolkningar av intryck. Psykos är en svår psykisk störning där verklighetskontakten 

brister och där sjukdomsinsikten saknas. Etiologin bakom psykosutveckling kan beskrivas 

genom: Stressårbarhets- modellen som innebär att stressfaktorer i korrelation med ärvd 

sårbarhet kan bidra till utvecklingen av psykos och bipolär sjukdom, exempel på 

stressfaktorer; puberteten, trauma, förlossningskomplikationer och tungt cannabismissbruk. 

Detta kombinerat med sårbarhetsfaktorer som exempelvis hereditet och dopaminhypotesen 

ökar risken för att utveckla dessa diagnoser kraftigt. Dopaminhypotesen innebär att höga 

koncentrationer av dopamin kan ge hallucinationer och vanföreställningar medan låga 

koncentrationer kan orsaka apati och affektstörningar. Vanföreställningar innebär att 

verklighetsuppfattningen är störd och man kan drabbas av exempelvis förföljelsetankar. 

Hörselhallucinationer är den vanligaste sinnesintrycksstörningen vid psykos. 

 Ottosson och Ottosson (2007, s. 86-100) förklarar bipolär sjukdom med att den drabbade 

får vad man kallar för maniska eller hypomana skov vilka innefattar hyperaktivitet, 

okontrollerad associationsförmåga, minskat sömnbehov och ofta megalomani 

(storhetsvansinne). Dessa skov kan också innehålla eller avlösas av djupa depressioner och 

melankoliska drag. Skillnaden mellan hypomana och maniska episoder är att en hypoman 

episod ofta är kortare än en manisk och hypomanin är inte heller lika socialt handikappande 

som den maniska. Cirka en procent av Sveriges vuxna befolkning lider av bipolärsjukdom, 
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och ärftligheten anses vara stor. Barn till bipolära föräldrar har 13 % risk att själva drabbas 

(Persson, 2009). debuterar ofta i 20-30årsåldern och medför en förhöjd suicidrisk. Under ett 

maniskt skov är symtom som megalomani och ansvarslöshet vanliga. Det är inte ovanligt att 

dessa patienter behöver tvångsvårdas då dessa symptom kan vara väldigt skadliga för 

individen och hans eller hennes omgivning. Känslan av grandiositet och omdömeslösheten 

kan göra att den drabbade inte självmant söker den vård som krävs.  

Även vid ett depressivt skov kan behovet av tvångsvård uppstå med syfte att undvika att 

patienten suiciderar till följd av depressionen (Ottosson & Ottosson, 2007,s. 86-100). 

 Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en behandlingsform som används vid mani och djup 

depression (Persson, 2009). ECT anses dock vara traumatiskt för patienten och är därför ingen 

förstahandsbehandling om patienten inte själv ber om ECT- behandling. Vid behandling av 

tvångsvårdade patienter försöker man i första hand få bukt med symptomen genom 

farmakologisk behandling innan man går över till ECT. Därför riskerar patienter som vårdas 

enligt LPT att tvångsmedicineras kraftigt och länge innan ECT används. Den som lider av 

bipolär sjukdom är ofta rädd för att bli utsatt för behandlingar som skulle kunna påverka 

personlighet och kognition vilket skulle kunna bli en bieffekt till följd av behandling med 

ECT. 

 Inledningsvis behöver den maniska och/eller psykotiska patienten farmakologisk 

behandling för att minska de psykotiska symptomen. Syftet med detta är att på ett stabilt sätt 

försöka få patienten ur den psykotiska värld denne befinner sig i. Detta sker vanligen under 

tvång då en psykotisk patient ofta saknar sjukdomsinsikt. Personen med maniska tillstånd 

pendlar ofta mellan upplevelser av välmående och eufori. Plågsamma vanföreställningar som 

förföljelsemani gör att dessa personer blir svårbehandlade under sjukdomsskoven utan hjälp 

av tvång (Ottosson & Ottoson, 2007, s.86-100). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003, s 64-66) förklarar att tvånget kan innebära, att vårdaren tillfälligt överger 

livsvärldsperspektivet, vårdaren tar över patientens egen bestämmanderätt och fattar korrekta 

beslut utifrån sin egen livsvärld. Detta kan för vårdaren innebära ett etiskt dilemma. 

Inskränkningen av patientens autonomi kan mildras genom att vårdaren informerar och 

motiverar sitt handlande.  Detta ökar patientens chans att förstå och bearbeta tvånget samt kan 

även hjälpa vårdaren att bearbeta den etiska konflikt som skulle kunna uppstå. Befinner sig 

patienten i en ambivalent situation och är tveksam till medicinering, blir patienten troligen 

mer osäker om vårdaren ger uttryck för sin egen etiska konflikt. Därför är hanteringen av 

vårdarens ångest inför tvångsåtgärder mycket viktig för utveckling av patientens förmåga att 

hantera tvångsinsatserna. 
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2.4 Psykiatrisk omvårdnad 

Cullberg beskriver psykiatrisk omvårdnad som att stärka patientens resurser, egna ansvar och 

förmågor (2001, s. 202). Omvårdnadens syfte är att åstadkomma tillit, välbehag och 

utveckling. Att i omvårdnaden ha ett helhetsperspektiv och etisk förhållningssätt är en av 

sjuksköterskans huvudsakliga uppgifter och kompetensområden. Tillgodose patientens behov 

av information och trygghet ligger på sjuksköterskans ansvar, något som är av stor vikt i för 

patienten utsatta situationer till exempel då tvång är inblandat i vården(SOS, 2005 s. 10-12). 

3 Problemformulering 

I bakgrunden framkommer det att tvångsåtgärder är en behandlingsform som skapar 

dilemman mellan lagar och patientens autonomi, hur patienterna upplever tvångsvården kan 

komma att påverka framtida kontakt med psykiatrin och andra instanser inom vården. Detta 

får konsekvenser inte bara för individen utan även för sjuksköterskornas möjligheter till att 

upprätthålla kvalité och effektivitet i psykiatrisk omvårdnad. Mot denna bakgrund vill 

författarna försöka beskriva hur patienterna kan uppleva tvångsvård och tvångsåtgärder under 

psykiatrisk omvårdnad. 

 

4 Syfte 

Att beskriva patienternas upplevelse av tvångsåtgärder inom psykiatrisk omvårdnad. 

 

5 Teoretisk referensram 

5.1 KASAM 

Aaron Antonovsky (2011, s. 42-57) är grundare av begreppet KASAM som står för Känsla Av 

Sammanhang. Han beskriver ett salutogent perspektiv, det vill säga en inställning som riktar 

sig mot människans friskhetstecken snarare än hennes sjukdomstecken. Han fokuserar således 

på friskfaktorer (vad som kännetecknar en frisk individ) i stället för att tala om risk och 

sjukfaktorer (tecken på sjukdom) som är vanligt i det patogenetiska (sjukdomsalstrande) 

perspektivet. Han formulerade två viktiga frågor: 

1. Vilka krafter finns hos vissa människor som gör att de klarar av livets svåra påfrestningar 

bättre än andra? 
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2. Varför utvecklas en del människor vidare snarare än att regrediera trotts de svårigheter och 

motgångar de möter? 

 Han ser KASAM som en betydelsefull faktor i människans hälsa och en styrka i försvaret 

mot ohälsa. Han intervjuade ett flertal människor som hade upplevt och överlevt olika 

trauman i samband med andra världskriget. De stora frågeställningarna i intervjuerna 

handlade om hur de uppfattade känslan av innehållet i sina liv. Han identifierade tre 

komponenter mellan personerna som han intervjuat; Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet. 

 
5.1.1 Begriplighet 
Begriplighet är det första av de tre komponenterna, i detta begrepp då personen måste ha en 

viss förståelse för sin situation och måste kunna begripa händelserna runt omkring sig. 

Begreppet syftar till i vilken utsträckning man kan uppleva inre och yttre stimuli som gripbar 

och försåtlig snarare än kaotisk och oförklarlig. Om en person med hög känsla av begriplighet 

råkar ut för oförutsedda händelser försöker denne förklara dessa för sig själv och lösa 

problemen. En person med en högre känsla av begriplighet uppfattar och hanterar eventuella 

problem bättre. Detta trots att det kan röra sig om otrevliga händelser, såsom, krig och 

dödsfall osv. 

 
5.1.2 Hanterbarhet 
Detta begrepp förklaras som ett verktyg som personen kan använda sig av för att hantera 

händelserna runt omkring sig, samt att tillräckliga resurser för detta finns.  Om människan har 

en hög känsla av hanterbarhet löper denne mindre risk att utveckla känslor av att känna sig 

som ett offer eller att livet är orättvist. Personer med en stark känsla av hanterbarhet kan 

uppleva att motgångar är naturliga och ger erfarenheter i livet.  Personen använder sig i dessa 

händelser av resurser som finns, exempelvis familjen, vänner, kollegor eller samhället. Vid en 

svag känsla av hanterbarhet ser människan sig som ett offer för omständigheterna och man 

har inte några möjligheter till att kunna påverka sitt tillstånd eller sin situation. 

 

5.1.3 Meningsfulhet 
Sista delen av KASAM handlar om meningsfullhet, vilken Antonovsky beskriver som 

KASAMs viktigaste del. Meningsfullhet avspeglar i vilken omfattning personen upplever att 

livet har en känslomässig mening. Att uppfatta livets alla delar som viktiga och värda att 

investera känslomässigt engagemang innebär en stark känsla av meningsfullhet. Det är dock 
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relevant att belysa att en individ med ett högt värde av meningsfullhet också kan uppleva sorg 

och förtvivlan i livets motgångar. När olyckan är framme drar han sig inte för att konfronteras 

med utmaningen, utan han inriktar sig på att söka en mening med den, och att med värdighet 

ta sig igenom den.  

 Personer som har högre känsla av KASAM mår bättre och kan hantera motgångar och 

problem på ett för situationen relevant sätt. Hon/han förstår vad som händer runt omkring och 

kan därmed använd sig av befintliga resurser som finns närmast. Dessutom har personer med 

hög KASAM förmåga att kunna se dessa motgångar som en viktig erfarenhet (Antonovsky, 

2011, s. 42-57). 

 

6 Metod 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie för att uppnå syftet med uppsatsen, därför 

valdes relevanta vetenskapliga artiklar ut. Friberg (2006, s, 48) förklarar att en litteraturstudie 

kännetecknas av att man på ett strukturerat sätt söker, har ett kritiskt öga, granskar och 

kombinerar litteratur inom ett valt ämne eller problemområde. För att få ett resultat utförs 

sökningar efter vetenskapliga artiklar i tillgängliga databaser varefter de noga analyseras. 

 Denna litteraturstudie bygger på artiklar beskrivande både kvalitativa och kvantitativa 

studier, se bilaga (2). I denna uppsats har författarna lagt fokus på upplevelser vilka beskrivs 

bäst i artiklar med kvalitativ ansats. Därför har flertalet av de utvalda artiklarna kvalitativ 

ansatts, den kvantitativa artikeln som inkluderats ansågs trotts detta vara relevant för syftet 

och inkluderades därför. Författarna har tolkat resultatet i insamlade artiklar, analyserat och 

sammanställt detta med utgångspunkt från Antonovskys teori om KASAM. 

 

6.1 Datainsamling 

Sökorden valdes utifrån syftet för att på detta sätt kunna få en sammanfattning över den 

litteratur som belyst patientens upplevelse av tvångsåtgärder. Frågeställningen om hur en 

person eventuellt kan uppleva tvångsåtgärder under sin sjukdomsperiod fick utgöra grunden 

för litteratursökningarna. Sökningar gjordes under månaderna mars till maj 2012, i två stora 

databaser; Pub Med och Psyk INFO. De flesta träffarna i Psyk INFO visade sig länka vidare 

till andra databaser som saknade lätt tillgänglig version i fulltext, till exempel Cinahl. Pub 

Med ansågs leverera ett tillräckligt stort underlag av artiklar relevanta för syftet i fulltext 

därför användes enbart denna databas i datainsamlingen. Artikelsökningarna genomfördes 
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med hjälp av sökorden ”psychiatry”, ”commited”, ”coercion”,  ”experience” och ”autonomy”, 

”patient experience”. Resultaten kombinerades sedan med varandra för att få färre och mer 

preciserade sökresultat, se bilaga (1). 

 Samtliga sökningar är dokumenterade i bilaga (1), här redogörs antalet träffar, urval och 

sökord som använts. Sökningarna begränsas med att samtliga träffar ska vara skrivna på 

Engelska eller Svenska och är publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter, deltagarnas 

ålder begränsas till mellan 18 och 64 år för att exkludera barn- och geriatrisk psykiatri. 

Artiklar äldre än år 2002 exkluderades ifrån sökresultaten då äldre studier inte ansågs vara 

relevanta med hänsyn till utveckling och förändringar av tvångsvård inom psykiatrisk 

omvårdnad. Ålder på deltagare i studier (dvs 18 till 64 år) samt begränsningen i publicerings 

år till tidigast år 2002, var i sökdatabaserna förutbestämda variabler som författarna använde 

sig av för att begränsa sökresultatet. Viktigt att nämna är att författarna har fokuserat på i 

lagens menings vuxna (SFS, 1949:381) patienter (över 18 år) som har vårdats på sluten 

psykiatrisk avdelning samt i öppenvården. Barnpsykiatri, geriatrisk psykiatri, rättspsykiatri 

samt missbruksvård har därmed exkluderats i denna litteraturstudie. 

 

6.2  Urval  

I det initiala stadiet av litteratursökningarna låg författarnas fokus på att hitta vetenskapliga 

artiklar som var relevant för uppsatsens syfte. Artiklarna bedömdes till att börja med efter titel 

och abstrakt. I de fall abstraktet omfattade väsentlig information för uppsatsen, lästes hela 

artikeln igenom noga inför eventuell inkludering. På detta sätt kunde även artiklar som inte 

var relevanta för syftet uteslutas. Författarna har använt sig av både kvalitativa och 

kvantitativa studier för att kunna få både en djupare och bredare bild av patientens upplevelser 

av tvångsåtgärder. 

 
6.3 Dataanalys 

Det insamlade materialet bearbetades och granskades i olika steg av båda författarna.  

Analysen påbörjades genom att de utvalda artiklarna lästes igenom många gånger för att 

generera en djupare förståelse över innehållet och för att kunna bedöma vilken kunskap 

artiklarna kunde bidra med. De olika studiernas resultat har jämföras med varandra, likheter 

och skillnader mellan de olika studieresultaten identifierades och jämfördes. Författarna har 

med funna likheter och skillnader i artiklarna sammanställa elva subteman som sorterats in 

under KASAMs tre komponenter. I resultatpresentationen beskrivs de olika områden som 
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uppkom under sammanställningen av insamlad data. Dessa var återkommande i de flesta 

artiklar. Fynden illustreras med citat från patienter som deltagit i de studier som artiklarna 

representerar. 

Tabellen nedan visar hur funna subteman kategoriseras in under KASAMs tre komponenter 

 

Begriplighet 

Upplevelse hos patienterna 

Förlorade självkänsla 

 

 

Hanterbarhet 

Vården missbrukar sin makt 

Patienters förslag mot förbättringar 

Vad kunde göra saken bättre 

Rädsla 

 

 

Meningsfulhet 

Acceptans hos patienter 

En onödig överreaktion av sjukvården 

Bristande kommunikation 

En avslutat kapitel 

Bra erfarenheter 

 

 

7 Etiska överväganden 

De forskningsetiska risker som författarna har tagit hänsyn till är bland annat att 

översättningen och tolkningen av de olika nyckelord som valts ut. Det engelska ordet 

”experience” kan beroende på sammanhang översättas till ”upplevelse”, ”erfarenheter” eller 

”uppfattning”, i översättningen har författarna tagit hjälp av Norstedts stora engelska ordbok 

(2000) samt den internetbaserade översättningstjänsten Google Translate (Google, 2012). 

 Alla utvalda artiklarna utom en (Seo, Kim & Rhee, 2011) har varit etiskt granskade och 

godkända. Den enda artikeln som inte tydligt deklarerar något etiskt godkännande anses av 

författarna inte utgöra någon etisk risk och har därför inte sorterat bort efter etiskt 

övervägande. För att minska risken att färgas av för förståelser har författarna läst de utvalda 

artiklarna enskilt, skrivit ned sina tankar och reflektioner för att sedan utbyta dessa och 

diskutera fynden. 
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8 Resultat 

Sammanställningen av de vetenskapliga artiklarna elva subtema (se tabell åvan) som kan 

relateras till de tre komponenterna som KASAM innefattar. I resultatpresentationen beskrivs 

de olika områden som uppkom under sammanställningen av insamlad data. Dessa var 

återkommande i de flesta artiklar. Fynden illustreras med citat från patienter som deltagit i de 

studier som artiklarna representerar. 

 

8.1 Begriplighet  

Antonovsky (2005, s 42-57) beskriver begriplighet som känslan av att förstå situationen man 

befinner sig i, förstå händelser och fenomen i kring. Begriplighet handlar om att hantera och 

strukturera inre och yttre stimuli, förstå dessa istället för att känna kaos och förvirring vid 

stimulans. 

 
8.1.1 Upplevelse hos patienterna 
Samtliga av de intervjuade kände sig kränkta, förnedrade och utsatta i samband med 

tvångsvård som för dem var en främmande situation. De flesta deltagarna betonade känslan av 

sårbarhet, att vara utan kontroll och att tvångsbehandlingen bidragit till en djup osäkerhet i 

självkänsla och rädsla inför framtiden och eventuella kontakter med vården. En del patienter 

uttryckte att deras förhållande gentemot sina anhöriga hade förändrats. Efter deras utskrivning 

upplevde de att deras anhöriga och vänner övervakade dem vilket resulterade i en begränsning 

i deras integritet (Sibitz, Scheutz, Lakeman, Schrank, Schaffer & Amering ,2011; Kuosmanen, 

Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki,2007; Sörgaard, 2007; Haglund, Von Knorring & 

Von Essen 2003). Tvångsåtgärder i den psykiatriska vården innehåller flera olika dimensioner. 

Patienter berättar att de tvångsomhändertagits och upplevt tvångets begränsningar som bland 

annat oförmågan att lämna avdelningen, kommunikationsrestriktioner, tvångsmedicinering 

och begränsad tillgång till egendom som mycket kränkande och förnedrande. Detta framkom i 

fyra artiklar att informationen var bristfällig, ovetskapen om vad som skulle hända härnäst, 

och att det saknades tydlig motivering till behandling bidrog till ökad ångest och ibland en 

försämring i det psykotiska tillståndet hos de tillfrågade.(Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen, et 

al., 2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003). 
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 Att berövas sin rätt till egendom, förmågan att röra sig fritt kombinerat med ovetskapen om 

vad som komma skall, stressar och sänker förmågan att begripa situationen patienten befinner 

sig i. Speciellt om patienten saknar tidigare erfarenhet och sjukdomsinsikt. 

 

8.1.2 Förlorade självkänsla 
Att patienterna inte kände någon egen medverkan och inflytande i vården berodde på att de 

inte fick någon information om eget ansvar, eller möjlighet till delaktighet i beslut, inte heller 

någon information om egna rättigheter. Att patienterna inte förstod varför man blev ordinerad 

vissa åtgärder, fick otydliga svar på ställda frågor, bristfällig information om alternativa 

behandlingar, samt att de blev mer eller mindre övertalad till medicinering var återkommande 

problem som togs upp i samtliga artiklar (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen, et al., 2007; 

Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003; Johansson & Lundman, 2002). 

 Oförståelsen för situationen och vårdens sätt att agera samt den förlorade självkänslan visar 

på störd och nedsatt känsla av begriplighet. 

 

8.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet beskriver individen förmåga att med hjälp av egna resurser hantera motgångar 

och problem i tillvaron. Nedsatt känsla av hanterbarhet gör ofta att individen skyller dessa 

problem och motgångar på någon annan. 

 
8.2.1 En nödvändig handling  
En del patienter kände sig hjälplösa och ensamma när tvångsåtgärder blev aktuella. 

Patienterna ansåg sig ha vis förståelse för de medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder 

som ordinerades under behandlingstiden. Patienterna som deltog i samtliga studier uppgav att 

denna handling var nödvändigt för att kunna behålla deras egen eller andras säkerhet. De 

menade att i deras akuta krissituation fanns ingen annan adekvat åtgärd än tvångsbehandling. 

Vården kunde inte på något annat sätt garantera deras säkerhet. Patienten uttryckte att vårdens 

insats fungerade som ett sorts bromssystem samt att det inte heller fanns någon snabbare hjälp 

som att få. (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen, et al., 2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 

2003). 

Att lämna vården med känslan av att blivit hjälpt och att de man utsatts för varit nödvändigt, 

har stor betydelse för den totala upplevelsen och visar på hur patientens KASAM påverkats av 

erfarenheter under vårdtiden. 
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8.2.2 Vården missbrukar sin makt 
Patienterna berättar om känslor som ilska, oro, irritation, hopplöshet och panik då de utsattes 

för tvångsvård och tvångsåtgärder. Patienterna upplevde även att de har blivit utsatta för både 

fysiskt och psykiskt våld samt att de inte visste vilka rättigheter de hade under vårdtiden. 

Detta upplevdes som maktmissbruk från sjukvårdens sida. Att var maktlös och att inte kunna 

påverka de beslut som togs, innebar en känsla av att vara tvingad till underkastelse, vilket 

enligt patienterna gjorde att de bara gav upp och föll in i vad vården krävde. Författarna kunde 

även se att sjukhusmiljöer, avdelningsrutiner, hur personalen hanterar patienternas tidiga 

symtom samt en god kommunikation hade en god effekt på patientens hälsa, tyvärr upplevde 

de flesta patienter dessa faktorer som bristfälliga. Deltagarna i de studier som författarna har 

tagit del av uttrycker att hot om tvång användes av de flesta i den vårdande personalgruppen, 

och det fanns inte många som försökte övertala och informera patienterna om aktuella 

behandlings alternativ (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen et al., 2007; Sörgaard, 2007; Haglund, 

et al., 2003; Duxbury, Wright, Bradley & Barnes, 2010; Meehan , Mc Intosh, & Bergen, 

2006). Det patienten beskriver kan relateras till en förlust och saknad av begriplighet och 

förståelse för sin situation, ett tema som var återkommande i flera artiklar. 

 

8.2.3 Vad kunde göra saken bättre 
Några deltagare föreslog även att specialiserade vårdare och engagerade kris insatsenheter 

skulle kunna reducera antalet av ordinerade tvångsåtgärder och öka förtroendet för psykiatrisk 

vård och omsorg. Att låta patienterna ha sina egna privata kläder och tillbehörighet kan skapa 

en vis trygghet. Patienterna uppgav att de bättre kunde relatera till verkligheten och behålla 

sina identiteter när de bar sina egna kläder (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen et al., 2007; 

Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003). 

 För att de tvångsåtgärder som ordinerats skulle tillämpas på ett säkert sätt, betonade en del 

av deltagarna att egenskaper hos vårdpersonalen som god kommunikation, lugnt och tryggt 

bemötande, förmåga att lämna utrymme och göra patienten delaktig, kan reducera lidande och 

förhindra att patienterna behövde få en dålig erfarenhet av vårdtiden. En del studiedeltagare 

uppgav att detta förtroende var något som utvecklades över tiden samt att relationen kunde 

äventyras av tvånget.  De gav uttryck för att personalen skulle kunna agera mer respektfullt 

mot deras integritet och värdighet. Deltagarna ansåg att den slutna avdelningen var nödvändig 

och menade att den faktiskt är en del av behandlingen för den mentala hälsan. En del patienter 
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menar att denna avdelning ska fungera som ett skyddssystem för att garantera säkerhet och 

välfärd för medborgarna. Många av deltagarna ansåg att det bör finnas bättre anpassade 

lokaler som tillåter bättre tillsyn för patienter som har hamnat i ett psykotiskt tillstånd. 

Patienterna ansåg att deras situation och sjukdom var unik och att vårdpersonal bör kunna 

hantera detta bättre och svara på ett mer relevant sätt i samband med olika tvångssituationer. 

(Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen et al., 2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003). 

 Kommunikationsbrister kan orsaka konflikter mellan personal och patienter. Patienterna 

beskriver hur negativa känslor såsom rädsla, ångest föranledde aggressionsutbrott och uppger 

att de aldrig vetat när vreden kommer. Det gjorde att patienter kände sig nervösa och tvingade 

att vara på sin vakt hela tiden för att tidigt kunna be om hjälp och undkomma tvångsåtgärder. 

Patienterna ansåg att personalen behöver bli bättre på att identifiera tidiga symtom och tecken 

för att motverka aggressionsutbrott och därmed minska tvånget (Meehan, et al., 2006). 

 Bristande information om ordinerade läkemedel visade sig ha negativ effekt på känslan av 

hanterbarhet. Att inte veta eller förstå innebörden av de läkemedel som ordinerats riskerade 

sänka patientens förmåga att hantera situationen: ”I don’t get any information about my 

tablets. If I ask, they tell me about side-effects.”(Duxbury, et al., 2010s, 57). 

Önskemål om schemalagda aktiviteter, regelbunden motion och sysselsättning framkom i 

resultatet, patienterna ansåg att aktivitet och motion skulle kunna förhöja deras psykiska 

hälsotillstånd och minska användandet av tvång. Dessa påståenden skulle även kunna 

relateras till önskan att vara nyttig och bidra med något kontra ångesten som skulle kunna 

skapas av inaktivitet (Meehan, et al., 2006; Sibitz, et al., 2011; Kuosmannen, et al., 2007). 

 Patienterna som deltagit i de studier som uppsatsen omfattar delade i flera fall åsikter om 

vilka förbättringar som skulle kunna stärka de positiva erfarenheter de tog med sig från 

vårdtiden. De kunde som beskrivet av citaten ovan handla om bland annat; större möjligheter 

till aktivitet och stimulans under vårdtiden, bättre information om ordinerade läkemedel, 

bättre kommunikation och större respekt för personlig integritet. 

 

8.2.4 Rädsla 
Det framkom även att det finns en stark känsla av sårbarhet hos dessa patienter och rädsla för 

risken att hamna i svårhanterbara situationer utan förvarning. Detta kan skapa en djup 

osäkerhet och rädsla inför framtiden: The consciousness that there is lack of control, that you 

cannot control anything, that you cannot control yourself, you cannot decide yourself . . . I 

always face it that something happens again.” (Sibitz, et al., 2011s, 241). 
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 Resultatet visar att känslan av hanterbarhet varierat, en del patienter har efter tillfrisknande 

stor förståelse för vården och dess agerande, medan en del patienter varit rädda och anser att 

vården missbrukat sin makt, kränkt deras rättigheter och utövat otillbörlig makt. 

 

8.3 Meningsfullhet 

Meningsfullhet handlar om patientens upplevelser av att livet har en känslomässig mening, 

drivet och engagemanget i sitt eget liv och tillvaro påverkar känslan av meningsfullhet. Att gå 

igenom svårigheter och klara av motgångar kan stärka känslan av meningsfullhet. 

 
8.3.1 Acceptans hos patienter 
Att känna meningsfullhet i sin tillvaro och person är en viktig beståndsdel i alla individers 

välbefinnande. En viktig faktor för känslan av meningsfullhet är förståelsen för tvånget och 

behandlingen, vilket kan vara svårt att uppnå tidigt i behandlingsperioden, men antagligen ett 

fullt nåbart mål vid tiden för utskrivning. En Irländsk studie gjord i form av intervjuer 

innefattande 81 tvångsinlagda patienter visar att 77,8% av dessa kände att tvångsvården var 

gynnsam för deras psykiska hälsa (O’Donoghue, et al., 2010). 

 Artiklarna; Sibitz, et al. (2011), Kuosmanen et al. (2007), Sörgaard (2007), Haglund, et al. 

(2003) belyser hur en del patienter har en förförståelse för de tvångsåtgärder de utsattes för 

eftersom de haft återkommande symtom och på detta sätt fått erfarenheter som varit till nytta i 

förståelsen för tvångsvården. De menar med tvång kunde sjukvården förhindra att de skadade 

sig själva och andra. Genom sina erfarenheter har de kunnat skapa en relation till vården och 

vårdarna som öppnat för tillit och förtroende till viss del även under tvång (Duxbury, et al., 

2010). 

 Patienterna insåg trotts de upplevda kränkningarna mot autonomi och integritet som förbud 

att gå ut, förbud att använda mobiltelefon och tvångsmedicinering innebar att vården kunnat 

hjälpa och förhindra att man skadat både sig själva och annan (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen 

et al.,2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003). 

 

8.3.2 En onödig överreaktion av sjukvården 
Studier visar att en del av ordinerade tvångsåtgärder upplevdes av patienterna som 

överflödiga, patienterna ansåg sig i flera fall kapabla att själva fatta beslut om doser och 

läkemedelssorter. Att använda tvång i vården innebär att man fattar beslut för en person som 

anses sakna förmågan att själv besluta om hur vården bäst ska bedrivas. En Sydkoreansk 
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studie vi tagit del av har visat att cirka 30% av psykiatriska patienter anser sig har varit utsatta 

för tvång när de egentligen varit kompetenta att själva fatta beslut om vården. Majoriteten av 

deltagarna, oavsett behovet av tvångsåtgärder, klagade på hur tvångsåtgärder tillämpades för 

att hantera ett akut tillstånd. Tvångsåtgärderna var dåligt utförda, orsakade skada, kränkte 

deras integritet, patienterna ville ha en förbättring i hur tvånget tillämpades i vården (Seo, 

Kim, Rhee, 2011). 

 Att tvångsvårdas utan att varken under vårdtiden eller efter utskrivning förstå meningen 

med tvånget, och inte heller känna önskan att ifrågasätta detta tyder på sänkt känsla av 

meningsfullhet. 

 
8.3.3 Bristande kommunikation 
Studier har även visat att personer i flera fall haft tillräcklig förmåga att själva fatta beslut och 

att sjukvården skulle kunna övertala och motivera dem till att ta emot vård och behandling, 

detta istället för att vidta de tvångsåtgärder man gjorde. Väl utarbetade rutiner både i 

planering och handling kan ha stor betydelse för patientens återhämtning, behållningen av 

självförtroende och integritet. Ett gott bemötande, en fungerande dialog har också inflytande 

över detta och senare patientens möjlighet att återhämta sig efter tvångsvård. Att allt detta 

fungerar skapar ett inbjudande klimat som möjliggör för patienten att uttrycka sin önskan, och 

bli mottaglig för information och motivering till åtgärder. Betydelsen av information kring de 

pågående och kommande behandlingarna samt eventuell terapi betonades som ett sätt att 

dämpa patienternas oro. En fungerande kommunikation påverkar patienterna möjligheter till 

att känna sig trygga under denna intensiva upplevelse som tvångsvård kan innebära. Brist på 

information om eventuella biverkningar och bristen av en tydlig motivering för behandling 

och tvångsåtgärder har bidragit till ökad oro och ibland en försämring av psykotiska 

upplevelser (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen et al., 2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 

2003; Johansson & Lundman, 2002).  

 Bristande kommunikation kan bidra till sänkt begriplighet och förståelse för sin situation. 

Kombinerat med dåligt förmåga att hantera detta kan ytterligare sänka känslan av 

meningsfullhet. 

 

8.3.4 En avslutat kapitel 
Tvångsvård innebar och förknippades för många patienter med känslor av hopplöshet, tvivel, 

skam, kränkningar, förlorad autonomi och integritet. Många av dessa patienter ville lämna 

upplevelserna bakom sig och gå vidare. Deltagarna i studierna hade tråkiga minnen från den 
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tid som spenderats i den slutna vården under tvång. De vill helst inte bli påminda utan ville gå 

vidare, hitta alternativa behandlingar som exempelvis motion och terapi för att inte hamna i 

nya skov. De menar att de under vårdtiden hade en destruktiv inverkan och behövde 

individuella vårdplaneringar inför framtiden och för en hållbar utveckling, inte bara bli 

behandlade under tvång och lämnas ensamma i ett rum (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen et al., 

2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003). 

 Det som patienten beskriver, att vilja glömma kan kopplas till önskan att känna mening 

med situationer och erfarenheter. Att vilja glömma sin vårdtid beror på dåliga erfarenheter 

tillsammans med en sänkt förmåga att kunna hantera dem. För att förbättra patienten och 

vården möjligheter till att i framtiden kunna hålla en god kontakt krävs att patienten lämnar 

vården med goda erfarenheter. Erfarenheter som patienten vill minnas och ser mening med. 

 
8.3.5 Positiv erfarenheter 
De positiva erfarenheter och upplevelser som visat sig i sammanställningen var betydelsen av 

personal och miljö kontinuitet. En vanligt förekommande upplevelse hos patienterna var att 

de funnit vårdtiden mindre bekymmersam när det vårdats av personal i lokaler det känner 

sedan tidigare. Att vårdas av personal man kände innebar en trygghet för patienterna, även 

välkända lokaler och rutiner hade positiv inverkan på upplevelsen av vårdtiden. Patienterna 

upplevde den kända personalen som mer omsorgs- och respektfulla, särskilt om det handlade 

om personal som patienten skapat en speciell vårdrelation till (Sibitz, et al., 2011; Kuosmanen 

et al., 2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003). En del patienter även påstod att de tack 

vare tvångsvården fått en bättre förståelse för samhällets utsatta människor och grupper: ”The 

experience is not just negative, because that way I got a heart for vulnerable people.” (Sibitz, 

et al. ,2011s, 242). 

 Den viktigaste faktorn för en positiv upplevelse var patientens delaktighet i vården, att få 

känna sig delaktig och ha visst inflytande över sin egen kropp och vård har stor betydelse för 

känslan av meningsfullhet: ”The biggest difference between a good experience and a bad is 

them including me, asking my opinion, explaning things to me.” (Duxbury, et al., 2010s, 58). 

  Även under känslan av meningsfullhet går åsikter och upplevelse åt olika håll. En del 

patienter kom ut stärkta av erfarenheten, accepterade det gångna och upplevde att de fått 

erfarenheter som stärkt dem som individer. Medan några patienter avsåg att vården 

överreagerat och att erfarenheten präglats av negativa känslor och upplevelser som hållit sig 

kvar även i efterhand. 
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9 Diskussion 

De tre huvudsakliga komponenterna i begreppet KASAM är alla viktiga för individens 

välmående och förmåga att hantera de utsatta och påfrestandet situationer som vård under 

tvång kan tänkas innebära. Hur intakta dessa olika komponenter är har även stor betydelse för 

patientens förmåga att återhämta sig från traumatiska erfarenheter. Nedan kommer författarna 

diskutera den metod som man använt sig av för att nu resultatet, även resultatet diskuteras 

under resultatdiskussionen.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna hade i början svårigheter med att hitta passande sökord, för att i olika databaser 

kunna söka och sortera ut för syftet relevanta artiklar. Med hjälp av översättningsverktyg och 

genom databasernas funktion ”relaterade artiklar” kunde mer material kring enbart patienters 

upplevelser sammanställas. 

 De första sökningarna utfördes med enstaka sökord, vilket gav allt för många träffar för att 

vara överskådligt. Sökorden kombinerades på olika sätt, vilket visade sig ha en avgörande 

betydelse för vilken typ av artiklar författarna fann. Artiklarna härrör från olika länder; Irland, 

Finland, Australien, Österrike, Sydkorea, Storbritannien, Norge, Sverige och USA. Sökningar 

på internationell nivå blev aktuellt först efter att författarna konstaterat att material enbart från 

Sverige inte skulle räcka. Att använda studier från så många olika länder kan ge en bredare 

och mer övergripande bild av patienters upplevelser, men stora skillnader i hur lagstiftning 

och vård bedrivs i de olika länderna riskerar också att ge ett resultat som inte är representativt 

för patienters upplevelser i alla länder. Genom att i sökningarna inte utesluta några länder 

kunde författarna finna ett tillfredsställande antal artiklar som motsvarade 

informationsbehovet och uppsatsens syfte. Studierna visar även att upplevelser inte skiljer sig 

mellan de olika länderna. Några skillnader i patientens upplevelser beroende av i vilket land 

studien genomförts fann författarna inte efter sammanställning. Sökningarna har gjorts flera 

gånger eftersom författarna strävat efter ett brett underlag för arbetet. Vetenskapliga artiklar 

som använde både kvalitativ och kvantitativ metod har använts i uppsatsen, då de studier som 

varit av kvantitativ ansats har kunnat svara mot studiens syfte trots att syftet med studien varit 

beskrivande. Samtliga artiklar var skrivna på Engelska vilket numera är det officiella språket 

för vårdvetenskapen. Från en artikel som publiceras på engelska kan kunskap hämtas och 

resultaten kan användas av forskare och praktiker runt om i världen. Eftersom engelska inte är 
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författarnas modersmål, fanns en viss risk för att texten skulle tolkas annorlunda än vad 

studiens och artikelns författare haft för avsikt, vilket skulle kunna skada resultatet, därför har 

författarna översatt från engelska med försiktighet. 

 Denna litteraturöversikt är baserad på nio artiklar som beskriver patienters upplevelser av 

tvångsåtgärder i psykiatriska omvårdnad varav sju är gjorda utifrån intervjuer och två är 

resultatet av enkäter. Kvalitativ forskning använder sig vanligen av intervjuer som tillåter 

deltagaren att berätta fritt kring sina upplevelser. Trots att kvantitativa artiklar inte givit en 

lika djup förståelse för patienterna individuella upplevelser av tvångsåtgärder som de 

kvalitativa har flertalet subteman ändå känts igen och kunnat identifieras även i dessa. Vid 

användning av den teoretiska referensramen finns risk för övertolkning. För att undvika detta 

försökte författarna förhålla sig neutralt, till fakta och till texten samt genom återkommande 

läsning av de valda delarna i artiklarna. Valet av den teoretiska referensramen slutade med 

Antonovskys KASAM. Detta för att han i sin teori belyser tre begrepp som författarna anser 

är viktiga kopplat till arbetets syfte. Att använda sig av KASAM visade sig ge en relevant bild 

och beskrivning av patienternas upplevelser av tvångsvård i psykiatrisk omvårdnad. 

Referensramen har fungerat som ett stöd genom hela resultat processen. Författarna kunde 

med hjälp av de givna konkreta begreppen identifiera patienternas subjektiva upplevelser och 

på så vis reflektera utifrån en vetenskaplig värdegrund.  

 Författarna är vidare medvetna över att antalet subteman som presenteras i resultatet är 

många och att rubrikerna ”Rädsla” och ” En onödig reaktion av sjukvård” förhållningssätt 

endast bygger på en referens. Dock anser författarna att den information som beskrivs under 

dessa två rubriker har stor relevans för syftet med uppsatsen. Innehållet anses heller inte vara 

möjligt att presentera under någon av de övriga rubrikerna och därmed skapades separata 

rubriker för dessa teman. 

 Medvetna om risken för feltolkning och översättningsproblematik har författarna läst 

samtliga artiklar åtskilt för att sen jämföra och diskutera sina fynd. Hade båda författarna läst 

samma artiklar samtidigt hade risken för en förförståelse ökat och resultatet hade riskerat bli 

felaktigt. Att på detta sätt jämföra och sammanställa för resultatet utvalda artiklar innebar att 

fynden författarna gjort har kunnat jämföras relativt sakligt. Saknaden av tillräckligt mycket 

inhemskt material gjorde att det internationella perspektivet var både nödvändigt och 

intressant. Författarna har även valt att använda sig av citat i resultatet. De är 

studiedeltagarnas egna ord som på ett tydligare sätt beskriver deras upplevelser. Detta för att 

innehållet skall bli mer levande och skapa en större förståelse för patienternas upplevelser och 

hur dessa kan uttryckas av patienterna.  
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9.2 Resultatdiskussion 

De olika subteman som identifierats visade sig i stor utsträckning vara beroende av och 

påverka varandra. Patienter med sänkt KASAM hade ofta negativa upplevelser som de själva 

påstod berodde på flera olika faktorer, medan de med högt KASAM lättare kunde separera 

sina åsikter från varandra. I resultatdiskussionen kommer kopplingarna mellan personliga och 

organisatoriska faktorer diskuteras, hur dessa påverkar individens välbefinnande och mentala 

hälsa, vilka effekter detta kan ha på patienten som individ och vården. I samma utsträckning 

som det gjorts kvalitativa intervjustudier har det också gjorts kvantitativa studier på hur 

patienter upplever tvångsåtgärder (Seo et al., 2011). Försvårande faktorer för jämförelser 

mellan de två vetenskapliga ansatserna är dels att lagar och regler kan vara annorlunda på ett 

sätt som skapar olika förutsättningar, dels att det i vissa länder kan vara så att patienter med 

slutenvård får mer resurser än andra patienter.  

 Egenskaper mellan intervjupersonerna som kön, etnicitet, diagnostyp, civilstånd, typ av 

boende före och efter behandling, samt sjukhusrutiner har stor betydelse på hur de upplevde 

dessa tvångsåtgärder. Hög känsla av hanterbarhet innebär att man har tillit till sina egna 

resurser och känner att man kan påverka situationen man befinner sig i, man känner att man 

kan möta och hantera de problem och konflikter som man ställs inför. Många tvångsvårdade 

patienter visade efter tillfrisknande viss förståelse de tvång som de utsattes för, man förstod 

att det var nödvändigt för sin egen hälsas och sin omgivnings skull. (Sibitz, et al., 2011; 

Kuosmanen et al., 2007; Sörgaard, 2007; Haglund, et al., 2003). Att ha förståelse för, 

acceptera och viljan att bidra till förbättringar som uttrycktes av flera patienter är förknippat 

med stark hanterbarhets förmåga, medan ilska riktad mot vård och omsorg över vad man 

utsatts för, och rädsla tyder på nedsatt känsla av hanterbarhet. Vården behöver därför 

uppmärksamma och stötta de patienter som riskerar att få svårigheter att hantera 

tvångsvården, men även ta tillvara på den resursen stark hanterbarhet innebär för patienten. 

Förutsättningar som påverkar patientens hanterbarhet inför nya vårdsituationer kan vara; 

tidigare erfarenhet av vård, anhöriga och närstående. En av författarnas upptäckter i resultatet 

att bristfällig kommunikationen mellan personalen och patienter kan relateras till KASAMs 

alla tre delar. God kommunikation har betydelse för hur patienterna förstår sig på de olika 

sjukdomsstadierna som de befinner sig i under vårdperioden. När kommunikationen brister i 

början av inläggningen och inte fungerar under resterande vårdtid kan det skapa en sorts kaos 

för patienterna som riskerar förlora ”begripligheten”. Kommunikation ses av författarna som 

en av de tyngsta hjälpmedel personalen har i kontakten med patienterna för att kunna skapa en 
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tillit och så trivsamt samvaro som möjligt. När detta klaffar kan patienten med facit i handen 

se sin vistelse i sjukhus som en nödvändig period och alla sjukvårdspersonalens handling kan 

ses som positiv vilken ger patienten en bra erfarenhet. Även vården kan dra nytta av detta i 

framtida arbete och kontakt med patienten. Författarna kan se en klar koppling mellan 

kommunikation och ”hanterbarheten”. Genom att knyta samman bakgrunden och resultaten 

samt att diskutera några artiklar som har belyst hur kommunikationen inte fungerade, vill 

författarna därmed dra slutsats att patienterna upplevde sämre KASAM. Sibitz, et al. (2011); 

Kuosmanen, et al.(2007); Sörgaard, (2007); Haglund, et al.(2003) visade i sina studier att 

behovet av mer vanliga samtal med vårdpersonal önskas av patienterna eftersom många av 

deltagarna i studierna upplevde personalen som oerfaren och otillgänglig. Deltagarna 

artikulerade även vikten av och effekten av att ha tillgång till personalen som de kunde lita på, 

hade avsevärd effekt på hur dem upplevde tvångsvården, något som författarna även kopplar 

till ytterligare stärkt KASAM.  

Deltagarna som ansågs ha högt KASAM hade i efterhand med sig positiva erfarenheter, de 

menade att deras erfarenheter av de dåliga tiderna hjälpt dem att få en ny uppskattning inför 

deras nuvarande stabila situation samt att de medvetet njuter mera av det dagliga livet och nu 

var mer avslappnad vid upplevda motgångar. 

 Deltagarna i Sibitz, et al. (2011); Johansson och Lundman (2002); Haglund, et al.(2003) 

betonade också att de tog sin sjukdom på större allvar och försökte förhindra att falla tillbaks i 

skov som skulle kunna medföra ytterligare vårdinsatser och tvångsåtgärder. Meningsfullhet 

kan relateras till att patienternas i efterhand visar förståelse för den vård och de tvångsåtgärder 

de utsatts för. De kan hitta en mening med allt de fick uppleva. Erfarenheten hjälper dem att 

hantera och bearbeta upplevelserna från tvångsvården och kommande kontakter med 

psykiatrin som kan komma att innebära någon form av tvång. 

 Meningsfullhet kan ses i att patienterna gjorde uttryck för att de ville bli sedda, bekräftade, 

och få mera stöd av sjukvårdspersonalen under vårdtiden. Att bejaka patientens samt att se 

helheten i dennes situation är kvaliteter som behövs för att kunna bygga upp en tillitsfull 

vårdrelation. 

 Oberoende av diagnos kunde patienternas upplevelser och syn på vården variera under 

vårdtiden. Tvånget kunde stundtals upplevas överflödigt och stundtals nödvändigt av samma 

patient. Patienterna som uttryckte detta delade uppfattningen att utförandet av tvångsåtgärder 

var bristfällig, personalen var för hårdhänt, ostrukturerad samt ett dåligt informationsflöde till 

patienten.  
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 Socialstyrelsen (2012) hävdar att alla tvångsåtgärder medför en kränkning av integriteten 

för den person som utsätts. Det ojämlika maktförhållandet som följer med tvånget kan 

eventuell förorsaka en ökad risk för maktmissbruk och övergrepp. Rapporten visade även att 

patienten som erhållit tvångsåtgärder men inte längre vårdas under tvång ofta visar en sort 

tacksamhet för all den hjälp de fått. De menar att personalen inte kunnat använda mindre 

tvång än vad som varit nödvändigt. Begriplighet handlar om förståelsen för tillvaron och 

situationen, många patienter beskrev hur de vid inskrivning och i början av vårdtiden varit 

oförstående inför tvånget och saknat insikt i sin sjukdom, medan dessa patienter ofta i 

efterhand kunde begripa och förstå den inskränkningen i autonomin som tvångsvården 

innebar.  

 Enligt SOS (2012) kritiserade patienter hur bältesläggningar gick till och hur de blivit 

behandlade under sluten psykiatrisk vård, där de menar att personalens provokation låg i 

grunden för många av dessa åtgärder. Bältesläggning tolkas av författarna som en kränkning 

mot patientens integritet och autonomi eftersom patienterna är fysiskt inskränkta och inte har 

full rörlighet. Dessutom är dessa åtgärder inte helt riskfria. Personalen kan missbruka våldet 

mot patienter för få sin vilja igenom och risken finns att både personal och patient kommer till 

skada. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) ska användas enligt 

proportionalitetsprincipen (2 a §) vilket innebär att medlet inte får överskrida målet, utan det 

måste finnas balans mellan patientens integritet, autonomi och behovet av åtgärd. Det står 

även att vård enligt LPT ska bedrivas skonsamt med hänsyn till patienten. Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård är en Svensk lag, som kan användas inom rikets gränser. Hur lagens 

motsvarigheter ser ut i andra länder, om man där använder sig av proportionalitetsprincipen 

alternativt andra bestämmelser för att skydda patienten är svårt att svara på, om de andra i 

uppsatsen berörda länderna ens har en juridisk motsvarighet till LPT dvs. Vikten av att 

proportionalitetsprincipen följs kan relateras till KASAM (begriplighet) då patienten vid 

inskrivning enligt LPT, antagligen har stora svårigheter att begripa och förstå den 

nyuppkomna situationen. Det är här viktigt att värna om patientens integritet i så stor 

utsträckning det går för att inte försvåra dennes situation. Även den nedan beskrivna 

kommunikationen och dess brister är viktigt att ta hänsyn till för att inte ytterligare förvirra 

den utsatta patienten. 

 Både i berörda studier (Sibitz, et al., 2011; Johansson och Lundman, 2002; Haglund, et al., 

2003) och i Socialstyrelsens rapport (2012) framkommer patienters upplevelser av bristande 

kommunikation, hur detta upplevs som oroande och hur ovetskapen om regler och lagar 

bidrar till ytterligare förlust av autonomi och makt. Patienterna berättar även hur brist på 
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motivering och information inför åtgärder och vård gjort dem förvirrade och osäkra på 

situationen. Känsla av att bli omyndigförklarad var en annan negativ upplevelser som belystes 

i Det diffusa tvånget (Socialstyrelsen, 2012). 

 Sibitz, et al.(2011); Johansson och Lundman (2002); Haglund, et al.(2003) framhåller även 

att känslan av den sårbarheten som fanns bland intervju personerna, att inte ha någon form av 

kontroll och att utsättas för våld av andra, bidragit till en djup osäkerhet och en försvagad 

självkänsla, det medförde även en rädsla för eventuella tvång om de skulle behöva vård i 

framtiden. Författarna har även reflekterad över och diskuterat resultatet av ”En onödig 

reaktion av sjukvården” som kan ge en bild av önskan om att personalen ska hitta nya och 

bättre alternativa verktyg att använda sig av i vården för att orsakar mindre negativa 

upplevelser av tvångsåtgärder.   

10 Slutsats 

Resultatet visar generellt att patienten som har behov av psykiatrisk tvångsvård upplever sig 

vara beroende av professionella vårdare som ska vara kunniga när det gäller bemötande, 

kommunikation, planering och att finnas fungerande rutiner i avdelningen. Patienten upplever 

även en okänsligt och nedvärderande attityd från vårdpersonalen. Genomgående i resultatet 

ses att personalens förhållningssätt och deras värderingar gentemot patienter har en avgörande 

effekt för hur väl tvångsåtgärder kan upplevas och hur väl dessa åtgärder accepteras av 

patienter i senare skedet. För att de samordnade vårdplanerna ska kunna följas upp i enlighet 

med 9 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, måste det också i högre grad 

framgå av planerna vad som är målet med insatserna på kort och lång sikt samt hur insatserna 

och de särskilda villkoren ska möta patientens behov. 

 Författarna har känslan av att de med arbetet bidragit till en ökad förståelse, patienterna 

som erhåller och behandlas med tvångsåtgärder i psykiatrisk omvårdnad. Resultatet kan inte 

generaliseras eftersom denna bygger på personens upplevelse och dessa är subjektiva och 

individuella. I de artiklar som författarna har tagit del av syns en generellt bristande 

kommunikation mellan vårdpersonalen och patienter vilket uppfattas av författarna som ett 

viktigt moment som patienten behöver för att känna trygghet, bekräftelse och bli sedd i sitt 

tillstånd. Vidare önskar författarna mera forskning om hur KASAM påverkas av 

tvångsvården. Detta är nödvändigt för att öka kunskaperna om vad som behövs för att 

reducera lidandet hos patienten samt att öka förståelsen för vårdpersonalen. Ett fungerande 

samspel emellan organisationen och personalen önskas för att på optimalt sätt främja en god 
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relation mellan personal och patient. En personcentrerad vård, skulle kunna reducera känslan 

av maktlöshet och lidande för patienter. 
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Tabell. 1 Sökmatris 

Databas Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Referenser 

Pub Med Psychiatry + 

commited + 

coercion 

30 10 4 2 Humans, Peer Reviewed, 

English, Swedish, published 

in the last 10 years 

PsycINFO Psychiatry + 

commited + 

coercion 

6 1 0 0 Peer Reviewed, English, 

Swedish, Age 18- 64, 

Humans 

Pub Med Psychiatry + 

patient 

experience + 

autonomic 

19 19 10 6 Humans, Peer Reviewed, 

English, Swedish, published 

in the last 10 years 

PsycINFO Psychiatry + 

patient 

experience + 

autonomic 

10 10 5 0 Peer Reviewed, English, 

Swedish, Age 18- 64, 

Humans 

Pub Med Psychiatry + 

coercion + 

restraint 

26 10 5 1 Humans, Peer Reviewed, 

English, Swedish, published 

in the last 10 years 

PsycINFO Psychiatry + 

coercion + 

restraint 

7 7 2 0 Peer Reviewed, English, 

Swedish, Age 18- 64, 

Humans 

 

Urval.1. Valda artiklar efter att titel lästs 

Urval. 2. Valda artiklar efter att sammanfattning 

Urval. 3. Antal artiklar efter att hela artikeln lästs 

 



 

 

1

 

Tabell. 2 Matris över urval av artiklar 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syftet Metod Resultat 

B, O’Donoghue. J,  Lyne. M,  

Hill. L, Conall. F, Larkin, and 

E,  O’Callaghan. 

 

Involuntarya

dmission 

from the 

patients’ 

perspective. 

 

År: 2010 

Land: Irland 

Tidskrift: 

Social 

PsychiatricEpi

demiology 

Att undersöka 

patienters 

uppfattning ang. 

ofrivillig 

inskrivning, 

vetskapen om 

rättsliga 

rättigheter, 

inskrivningens 

påverkan på 

familj, arbete 

och 

andravårdgivare. 

Kvalitativ studie 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

81 deltagare 

efter transkribering 

av samlade material 

tolkandes ordagrann 

för att kunna sedan 

göra en djupare 

analys av dem. 

72 procent av patienterna ansåg att deras ofrivilliga 

inträde var nödvändigt vid den tiden och det var 

förenat med ökad insikt i sjukdom.  77,8% av 

patienterna upplevde att de varit fördelaktigt i det 

behandling de hade fått. 86,4% av patienterna var 

medvetna om att de hade antagits ofrivilligt och. 

27,5% upplevde en negativ inverkan på förhållandet 

med sin familj som en följd av ofrivilliga 

inläggning, medan det var 15%  som hade upplevt 

en positiv inverkan. 26,6% var inte nöjda med 

kommunikation mellan läkarna och patienterna. 

 



 

 

2

 

I, Sibitz. A, Scheutz. R, 

Lakeman. B, Schrank. M, 

Schaffer and M,Amering. 

Impact of 

coercive 

measures on 

life stories 

År: 2011 

Tidskrift: The 

British Journal 

of Psychiatry 

Land: 

Österrike 

 

Tvångsåtgärdens 

Effekter på 

livsberättelser 

Kvalitativ studie 

Semi -strukturerade 

intervjuer 

15 deltagare  

Data analyserades 

med hjälp av de 

transkriberats för att 

kunna tematiseras 

och tolkas senare. 

 

En del patienter ansåg att tvångsåtgärder var 

nödvändig. En del ansåg att tvånget var en onödig 

handling av vården. Det fanns en del patienter som 

inte ville komma ihåg tiden under tvångsvård. En 

del av resultatet visade att de som hade upplevt 

vårdperioden som positiv kunde se en förändring i 

sitt sätt att leva.  

T, Meehant. W, McIntosh. and 

H, Bergnh. 

Aggressive 

behaviour in 

the high-

secure 

forensic 

setting 

År: 2006 

Land: 

Australien 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing 

Vilka faktorer 

leder en 

människa till 

aggressiv 

beteende 

Kvalitativ studie  

Semi -strukturerade 

intervjuer 

27 deltagare(22 män, 

5 kvinnor)  

Materialet 

analyserades med en 

tematisk och 

kategoriserande 

metod. 

Majoriteten av patienterna hade en positiv 

inställning till tvångsvård vid utskrivning, vilket 

skulle kunna användas för att bättre följa upp med 

eftervård. Deltagarna ansåg att även om de 

genomgick hårda behandlingar i början av deras 

inläggning, resulterade de i en stabil psykiskt hälsa 

efter ett tag. De var även kritiska om sjukhusets 

rutiner och deras sätt att informera patienterna. 

Patienterna medgav i stort drag att personalens 

provokativa beteenden stod bakom en del 

tvångsåtgärder. 



 

 

3

 

J, A, Duxbury. K, Wright. D, 

Bradley and P, Barnes 

 

 

Administrati

on of 

medication 

in the acute 

mental 

health ward 

År: 2010 

Land: 

England 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 

Att förstå vilka 

faktorer kan 

avgöra en bra 

bemötande I en 

akut läge i 

psykiatri 

Kvalitativ studie  

Semi -strukturerade 

intervjuer 

24 SSK, 57 patienter 

Materialet 

analyserades med en 

tematisk och 

kategoriserande 

metod 

En del av sjuksköterskor som hade jobbat länge 

hade positiv erfarenhet av tvångsåtgärders resultat 

medan de oerfarna ansåg ett etisk dilemma i dessa 

åtgärder. En del av patienterna ansåg att vårdaren 

var positiv och kunnig i sitt yrke medan en del hade 

upplevt kommunikationsbrist mellan både läkarna 

och sjuksköterskor samt mellan vårdarna och 

patienterna. Detta medförde ovisshet och irritation 

hos både patienter och vårdarna. 

K, W, Sørgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction 

and 

coercion 

among 

voluntary, 

persuaded/p

ressured and 

committed 

patients in 

acute 

psychiatric 

treatment 

År: 2007 

 

Land: Norge 

 

Tidskrift: 

Nordic 

College of 

Caring 

Science 

Att visa hur olika 

grader av 

kraft och 

uppfattning kan 

påverka 

psykiatriska 

patienternas 

bedömning av 

deras behandling 

ien akut 

psykiatriska 

avdelning 

Kvantitativ studie 

Enkätstudie  

189 deltagare (54% 

män)  

Data analyserades 

med icke 

parametrisk och 

parametriska test  

 

Majoritet  av de patienter som hade tvångsinlagds 

kände inte till sina rättsliga rättigheter. Många 

rapporterade att de inte visste varför inte fick de gå 

ut. En del ansåg tvångsmedicinering var en 

kränkning av deras integritet och en del kritiserade 

vårdarnas nedlåtande kommunikation. Resultatet av 

behandlingen var generellt god. Majoritet av 

patienternas upplevelser präglades av brist på 

inflytande, tvångsmedicinering och hög 

tillfredsställelse genom god kontakt med en 

nyckelperson i vårdlaget. 

 



 

 

4

 

L, Kuosmanen. H, Hätönen. H, 

Malkavaara. J, Kylmä and M, 

Välimäki 

 

 

 

 

 

 

Deprivation 

of Liberty in 

Psychiatric 

Hospital 

Care: the 

Patient's 

Perspective 

År: 2007 

Land: Finland 

Tidskrift: 

NursingEthics 

Att ta reda på hur 

patienterna hade 

upplevt 

tvångsomhändert

agandet och hur 

upplevde de sin 

frihet under den 

tiden 

 

Kvalitativ studie 

 

Semi -strukturerade 

intervjuer 

51 deltagare 

 

Data analyserades 

med hjälp av 

induktiv 

innehållsanalys 

 

 

Patienterna uppgav missnöje med att de hade blivit 

inlåsta utan förklaring. Hårda regler förekom i de 

fall de ville lämna avdelningen. Skarpa regler om  

användning av kommunikationsmedel, konfiskering 

av egendom och olika kränkningar kunde 

förekomma. 

M, K, Seo. S, H, Kim and M, 

K, Rhee 

Coercion in 

psychiatric 

care: Can 

paternalism 

justify 

coercion? 

År: 2012 

 

Land: 

Sydkorea 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Social 

Psychiatry 

Hur paternalism 

kan påverkar 

tvångsmedicineri

n I det 

psykiatriska 

vården 

Kvantitativ studie 

Enkätstudie 

248 patienter (38.3% 

kvinnor, 61.3% män)  

 

Data analyserades 

med hjälp av 

deskriptiv analys i 

SPSS 

Det har visat sig att vården kunde reducera antal 

tvångsåtgärder samt många patienter fick 

tvångsåtgärder onödig. 

 

 



 

 

5

 

K, Haglund. L, Von korring, 

and L, Vonessen 

 

 

 

Forced 

medication 

in 

psychiatric 

care: patient 

experiences

and nurse 

perceptions 

År: 2003 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing 

Att kunna belysa 

både patientens 

och ssk 

upplevelse av 

tvångsmedicineri

ng 

Kvalitativ studie 

Semi -strukturerade 

intervjuer 

11 deltagare 

Fenomenologisk 

analysmetod 

Patienterna kände sig kränkta, dåligt 

kommunikation mellan vård personalen och med 

patienten, avsaknad av fungerande rutiner, autonomi 

förlust 

M, Johansson and B, Lundman 

 

Patients 

experience 

of 

involuntary 

psychiatric 

care: good 

opportunitie

s and great 

losses. 

 

År: 2002 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing 

Att belysa 

patientens 

upplevelser av 

att bli 

tvångsvårdad 

Kvalitativ studie 

Semi -strukturerade 

intervjuer 

5 deltagare (3 

kvinnor, 2 män) 

Fenomenologisk 

analysmetod 

 

Studien visade på upplevelser av att känna sig bade 

uppmärksammad, respekterad och kränkt, samt 

förlust av integritet 

 

 

 


