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Examinerande lärare ___________________ 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har patienten rätt att bli bemött med respekt för sitt 
självbestämmande och sin integritet. Många patienter blir dåligt bemötta i vården, de känner 
sig kränkta, utelämnade och maktlösa. Psykiatrisk tvångsvård kan innebära en konflikt mellan 
att bedriva god vård och utöva tvång. Det är därför av största vikt att undersöka hur 
tvångsvårdade patienter upplever att de blivit bemötta och vad bra bemötande är vid 
psykiatrisk tvångsvård. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter upplever att de 
blivit bemötta vid psykiatrisk tvångsvård. Studien genomfördes som en litteraturstudie med 
kvalitativ innehållsanalys som metod. Manifest och latent ansats användes. Resultatet 
baserades på 12 vetenskapliga artiklar och en avhandling. Resultatet i studien presenteras i två 
huvudteman: Dåligt bemötande vid tvångsvård och bra bemötande vid tvångsvård. Sex 
underteman framkom: att inte vara delaktig i vården, att bli bemött med makt, att förlora sitt 
människovärde, att känna sig delaktig i vården, att få god omvårdnad och att känna sig som 
en människa. Genom att ta reda på patienters upplevelse och behov, kan vården bli 
individuellt anpassad. Bra bemötande leder till att patienten känner sig respekterad och 
bekräftad som människa.  
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   1. Introduktion 

Bemötandet har en central roll i omvårdnadssituationen med patienten. Croona (2003) 
beskriver att god vård och gott bemötande hör samman och att vårdpersonalens 
bemötande har en avgörande roll för patientens upplevelse av vården. Hur personal 
inom vården ska bemöta patienten är lagstadgat. Hälso- och sjukvårdslagen HSL 
(1982:763) tar upp att vården ska vara individuellt utformad och bedrivas så att den 
uppfyller kraven på god vård samt tillgodoser patienters behov av trygghet i vården och 
behandlingen. Vårdpersonalens bemötande ska utgå från patienten med respekt för 
självbestämmande och integritet (Willow, 2005). 

 
    1.1 Vad är bemötande? 

Enligt Nationalencyklopedin (2004) betyder ordet bemöta, uppträda på visst sätt mot 
någon eller något. I Synonymordboken (1998) beskrivs bemöta som att möta, ta emot, 
uppträda mot, behandla, bete sig emot, uppföra sig emot. Statens offentliga utredningar 
(1999) anser att bemötande är hur vi beter oss i mötet mellan människor, den anda, 
attityd och inställning som samtal förs på, hur människor förhåller sig till varandra och 
vilken människosyn vi har.  
 
1.2 Bemötandets betydelse för vårdrelationen 
Carlsson, Dahlberg, Ekebergh och Dahlberg (2006) visar att omvårdnadspersonal som 
uppträder oengagerat och uppvisar en hård attityd, som aldrig ler och inte 
uppmärksammar patienter när de känner sig upprörda orsakar ett ökat lidande för 
patienten. Dåligt bemötande leder till att patienten känner sorg, utlämnande samt att de 
upplever vårdlidande, vilket är ett onödigt lidande orsakat av vården.  När patienter 
tvingas stå utanför sitt eget vårdande, känner de sig maktlösa (Dahlberg, 2002). 
Gustavsson (2001) menar att patienter som får ett gott bemötande känner sig bekräftade 
och trygga vilket också ger ökad tillit och tro på sin egen kapacitet och de kan därmed ta 
mer aktiv del i sin hälsoprocess.  I ett bra möte förmedlar vårdaren trygghet och 
självsäkerhet, vilket innebär vårdande stabilitet för patienten och möjlighet att ge 
uttryck för det som finns inom honom/henne (Carlsson, 2007).  
Många patienter får dock ett dåligt och ovärdigt bemötande vilket bekräftas av att var 
sjunde anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) handlar om brister i 
bemötande i vården (Statens offentliga utredningar, 1999).  
 
1.3 Hur kvalitetssäkras god omvårdnad? 
Idag saknas systematisk nationell insamling av omvårdnadens resultat. Inom psykiatrin 
har kvalitetsfrågorna blivit aktuella och nationella register är under utveckling (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007). För att få fram relevant omvårdnadsdata, behöver 
patientens upplevelser av omvårdnaden och bemötande inom psykiatrisk vård 
undersökas. Johansson och Lundman (2002) har i sin studie konstaterat att 
tvångsvårdade patienter inom psykiatrisk vård sällan blivit tillfrågande om sina 
upplevelser av vården. Längle et al. (2003) påtalar bristen på undersökningar gällande 
tvång i vården ur patientens perspektiv. Schröder (2006) tar i sin avhandling upp att 
forskning ur patientens perspektiv gällande vårdkvalitet är underrepresenterat. När 
patienter fick beskriva vad de uppfattade som god vårdkvalitet i psykiatrisk vård tog de 
upp följande områden som betydelsefulla, att deras värdighet blev respekterad, säker 
vård, delaktighet i vården, återhämtning och vårdmiljö (Schröder, Ahlström & Larsson, 
2006).  Patienters upplevelser av vad som är tvång kan skilja sig från vad lagen anger 
vara tvångsvård samt att upplevelsen ofta kan vara kopplad till hur personalen bemöter 
och förhåller sig till patienten.  
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För att patientens ställning och inflytande i tvångsvården och rättssäkerheten ska stärkas 
krävs det att vården har väl genomtänkta och dokumenterade rutiner för hur 
tvångsvården utformas och tvångsåtgärder hanteras (Socialstyrelsen, 2001). 
 

     1.4 Tvångsvård och rätten att själv bestämma i vården. 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har patienten själv rätt att bestämma om han/hon vill 
ta emot eller tacka nej till erbjuden vård och behandling. Patienten har även rätt att 
avbryta påbörjad vård. Ett av undantagen från denna rättighet är då patienten vårdas 
inom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård 
(LRV) (Ottosson, 2005). Tvångsvård får tillämpas då patienten pga. psykisk sjukdom 
saknar förmåga att uttrycka sin vilja och inte kan avgöra sitt bästa eller utgör allvarligt 
hot mot andra. Tvångsvården ges under rimlig tidsrymd och för patientens bästa 
(Svensson, 1996). När tvångsvård utförs kan det innebära att patienten blir utsatt för 
tvångsåtgärder som avskildhet, restriktioner i att röra sig, satt i bälte eller får medicinsk 
behandling mot sin vilja (Widdershoven & Berghmans, 2007). Croona (2003) beskriver 
att det inom psykiatrisk tvångsvård ibland uppstår en konflikt mellan att bedriva god 
vård och utöva tvång. Svensson (1996) skriver att etiska principer ibland är motstridiga 
när tvångsvård ska genomföras, vilket kan vara en motsättning mellan människors frihet 
och att göra gott mot andra människor. Trots tvångsvård kan patienter uppleva goda 
möten, där den mellanmänskliga relationen är avgörande för om handlingar upplevs 
som goda eller ej. Många onödiga konflikter kan undvikas om personalen i ökad 
utsträckning värnar om att upprätta goda dialoger med relevant information om 
pågående vård och behandling (Croona, 2003). Svensson (1996) påvisar brister i 
informationen till patienter gällande rättigheter vid tvångsvård och om det aktuella 
hälsotillståndet. Tidigare forskning har främst fokuserat på hur patienter upplever 
fenomenet tvång samt personalens upplevelse av tvångsvård. Det är viktigt att 
psykiatrisjuksköterskor tar del av tvångsvårdade patienters upplevelser för att 
möjliggöra god omvårdnad och utveckla omvårdanden vid psykiatrisk tvångsvård. 
Författarna till föreliggande studie arbetar inom sluten och öppen psykiatrisk vård och 
saknar även här patientperspektivet.  
  

1.5 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur patienter upplever att de blivit bemötta 
vid psykiatrisk tvångsvård.  
 

    1.6 Frågeställning 
Hur upplever patienten att de blivit bemötta vid psykiatrisk tvångsvård?  
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    2. Metod  
     Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys som 

  metod enligt Down-Wambolt (1992). Både latent och manifest ansats har använts i  
  analysen av texterna för att komma nära textmaterialet. Latent innehållsanalys     
  intresserar sig för tonen, känslan och underliggande meningen i texten.  Manifets ansats  
  beskriver det synliga och det uppenbara i texten.  

     
     2.1 Litteratursökning 

Innan studien påbörjades diskuterade författarna alternativa sökord som var relevanta 
för ämnet. Artikelsökningen gav en uppfattning om hur mycket aktuell vetenskaplig 
litteratur som fanns tillgänglig. Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i 
databaserna: Cinahl/Ebsco Host och Medline/PubMed och PsycINFO. Den systematiska 
sökningen kompletterades i Google samt via C och D uppsatser och deras referenslistor. 
För att få ett bredare innehåll söktes även relevanta avhandlingar, rapporter och böcker. 
Vid primärgranskningen har cirka 60 abstrakt granskats. De artiklar som exkluderats 
svarade inte mot syfte och frågeställning. Vissa artiklar skiljde inte på tvångsvårdade 
och frivillig vårdade patienter i resultatet. Artiklar som svarade mot syfte och 
frågeställning men som saknade kommentarer om etisk granskning eller etiska 
överväganden, exkluderades ur studien. När primärgranskningen var gjord återstod 12 
artiklar som ingår i resultatet och som sekundärgranskats enligt Karlstads universitets 
protokoll för granskning av vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2003; 
William & Stoltz, 2002). Protokollet granskar samtliga delar som ingår 
forskningsprocessen, syfte, metod, resultat och diskussion.  
 
2.2 Urvalskriterier 
Inklusionskriterierna för de kvalitativa och kvantitativa artiklar som sökts var att 
patienterna skulle ha vårdats enligt LPT, LRV eller motsvarande tvångslag i Sverige 
eller i annat land. Litteraturen skulle ej vara äldre än 15 år, artiklar och övrig litteratur 
skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle handla om vuxna 
patienters upplevelser av bemötande vid psykiatrisk tvångsvård.  Med vuxna avses 
personer över 18 år. Vetenskapliga artiklar skulle svara mot studiens syfte och 
frågeställning. Exklusionskriterier var artiklar som inte särskilde patienters legala status 
i resultatet och som inte redogjorde för att etisk granskning var gjord.  
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   Tabell 1 Resultat av databassökning    
Sökord Cinahl/Ebsco 

Host 
Medline/Pubmed PsycINFO Ingår i 

studien 
Valda 
artiklar 

      Coercion 487 3565 2116  
Psychiatric 
nursing 

9617 13 384 2531  

Quality of 
health care 

111 3 192 514 925  

Patient 
perspective 

206 12 672 152  

Coercion 
and 
psychiatric 
nursing 

16 29 2531  

Coercion 
and patient 
perception 

2 25  371 Pub Med 1 

Coercion 
and 
psychiatric 
care 

15  381 693 Ebsco Host 
1  
Pub Med 2 

Patients 
experience 
and 
psychiatric 
care 

7  1181 533 Ebsco Host 
2 

Patient 
experience 
and 
coercion 

17 66  486 Pub Med 2 

Patient 
experience 
and 
psychiatry 

96 1052 498 Pub Med 3 

Coercion 
and 
psychiatry 

21 701  2239 Pub Med 1 

Manuell 
sökning 

   Avhandling  
delarbete 
1,2 och 4 

 
 

     2.3 Databearbetning   
Materialet i form av vetenskapliga artiklar och övrig litteratur har kritiskt granskats, 
analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och sedan sammanställts utifrån 
syfte och frågeställning. Målet med innehållsanalys är att öka kvaliteten på resultatets 
slutsats genom att relatera de kategorier som framkommer, till sammanhanget de 
uppkommer i eller den miljö som producerat data. Slutsatsen i innehållsanalysen är inte 
hela data utan slutsatsen framträder snarare från forskaren och den som läser analysen 
(Downe-Wamboldt, 1992). Innhållsanalys enligt Downe-Womboldt (1992) har följande 
åtta steg: 1. Forskaren identifierar textenheter i datamaterialet som svarar mot syfte och 
frågeställning. 2. Kategorier definieras och tydliggörs utifrån textenheter som 
identifierats för att öka förståelsen för fenomenet som undersöks. 3. Kategorierna testas 
och urval från texten förtestas för att fastställa om reglerna för klassificeringen är 
tillräckligt klar eller om de är tvetydiga. 4.  
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Kategorier skapas utifrån de teman som framträder i texten och forskaren rör sig både 
bakåt och framåt i texten. Detta för att förfina och förbättra kategoriernas kvalitet och 
validitet. 5. Systemet för kodning av data revideras om det är nödvändigt. 6. Reviderat 
kategorischema förtestas.  
7. Data kodas. 8. Validitet och reliabilitet undersöks. 
Validiteten bekräftas eller förnekas genom att återföra data och kategorier till 
originaltext. Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt resultatet är. Stabilitet och 
överensstämmelse som framkommer när data analyserats är det som kan tillämpas för 
att påvisa reliabilitet när det gäller beskrivande data. Forskarens förförståelse har också 
betydelse när data tolkas. Forskaren ställs ofta inför svårigheter i valet av djup, nivå av 
förståelse och möjligheter att upprepa data samt dess reliabilitet. Den bästa lösningen 
för att förstå och specificera data är enligt Downe- Wamboldt (1992) att använda sig av 
latent och manifest innehållsanalys. Latent innehållsanalys intresserar sig för 
underliggande meningar i texten, vilket fokuserar på tonen och känslan medan manifest 
innehållsanalys beskriver det synliga, ytan och de uppenbara komponenterna i texten 
eller kommunikationen. I denna litteraturstudie har författarna valt att använda 
kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt (1992) och Granheim och 
Lundman (2003). Analysarbetet startade med att valda artiklarna lästes för att få en 
känsla för helheten. Textenheter i artiklarna som svarade mot syfte och frågeställning 
identifierades, lyftes ut och kondenserades för att sedan bilda teman. Teman med 
liknande innehåll fördes samman till huvudteman för att minska antalet teman. Både 
manifest och latent innehållsanalys användes, detta för att få en fördjupad förståelse för 
fenomenet som undersöktes.  De teman som bildats har behandlats både enskilt och 
gemensamt av författarna och därefter har teman diskuterats gemensamt och justerats 
vid behov för att säkerställa validiteten. Författarna till föreliggande studie visar 
exempel på analysarbetets olika faser enligt Granheim och Lundman (2003) i tabell 2.  
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Tabell 2 Illustration av metoden kvalitativ innehållsanalys   
     
       Tema 1. Dåligt bemötande vid tvångsvård 

Meningsenhet från text Kondenserad 
meningsenhet 
Beskrivning 
nära texten 

Kondenserad 
meningsenhet. 
Tolkning av 
underliggande 
mening 

Undertema 

Pat. kände inte till sin 
legala status. 
Tvångsvårdades åsikter 
om behandling och 
möjlighet att påverka den 
var av mindre betydelse. 
Sörgaard, K. W. (2003). 

Pat. kände inte 
till sin legala 
status. Deras 
åsikter 
efterfrågas inte 
och möjlighet 
till delaktighet 
saknas 

Patienten blir inte 
delaktig i vården och 
upplever bristande 
information 

Att inte vara delaktig i 
vården och bristande 
information 

Pat. upplever brist på 
information om 
behandling, rättigheter när 
det gäller tvångsvård. 
Olofsson & Jacobsson, 
(2001). 

Bristande 
information 
om behandling 
och rättigheter. 

Patienter saknar 
information när de 
tvångsvårdas. Ingen 
delaktighet 

Att inte vara delaktig i 
vården och bristande 
information 

Pat. upplever att de blir 
ignorerad när det gäller 
önskningar och 
delaktighet i vården. 
Ingen information om 
varför och hur. 
Johansson & Lundman, 
(2002). 

Pat. vet inte 
varför de 
tvångsvårdas, 
känner sig 
ignorerad och 
är inte delaktig 
i vården. 

Patienter känner inte 
sin till legala status 
och upplever 
bristande delaktighet 
och information 

Att inte vara delaktig i 
vården och bristande 
information 

 
     2. 4 Etiska överväganden 

Omvårdnadsforskning vägleds av följande etiska principer: principen om autonomi, att 
göra gott, att inte skada, principen om rättvisa. Dessa etiska principer kommer till 
yttryck i FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i 
Helsingforsdeklarationen (Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003). 
Målet med denna studie är att lyfta fram och diskutera tillgänglig kunskap gällande 
bemötandes betydelse vid tvångsvård och vidareutveckla omvårdnaden inom 
psykiatrisk vård. Med ökad kunskap och förbättrade rutiner kan vårdlidande som 
uppstår pga. dåligt bemötande undvikas och de etiska principerna efterföljas. 
Föreliggande studie bygger på vetenskapliga artiklar och vid artikelgranskning har vi 
försäkrat oss om att etisk granskning är gjord. Därmed följdes Humanistiska 
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets forskningsetiska principer (HSFR, 1999).  
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3. Resultat 
Resultatet redovisas utifrån tabell 3 och i löpande text. Innehållsanalysen resulterade i 
två huvudteman, dåligt bemötande vid tvångsvård och bra bemötande vid tvångsvård 
och sex underteman, se tabell 3. Dessa teman beskriver hur patienter upplever 
bemötande vid psykiatrisk tvångsvård. Tolv artiklar samt delar av en avhandling ingår i 
resultatet. Översikt av artiklar samt delar av avhandling som använts i resultatet, 
redovisas i tabell 4 och 5 (se bilaga 1). 
 
Tabell 3 Översikt av resultat   

Huvudtema 1. Dåligt bemötande vid tvångsvård  
Undertema 
Att inte vara delaktig i vården  

    Att bli bemött med makt  
Att förlora sitt människovärde 
Huvudtema 2. Bra bemötande vid tvångsvård 
Undertema  
Att känna sig delaktig i vården 
Att få god omvårdnad  
Att känna sig som en människa  

 
3.1 Tema 1. Dåligt bemötande vid tvångsvård 
3.1.1 Att inte vara delaktig i vården  
Flera studier visade att tvångsvårdade patienter inte kände sig delaktiga i vården samt 
att det fanns stora brister i informationen. Patienterna beskrev bristande kännedom 
gällande vårdform, orsak till tvångsvården samt att de inte fått information om 
behandling och vilka rättigheter de hade (Haglund, Von Knorring & Von Essen, 2003; 
Iversen, Höyer, Sexton & Grönli, 2002; Johnsen, Öysaed, Börnes, Jacob Moe & 
Haavik, 2007; Johansson & Lundman, 2002; Katasakou & Priebe, 2007; Kjellin et al., 
2004; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2000; Sorgaard, 2007; 
Svindseth, Dahl & Hatling, 2007; Wallsten & Kjellin, 2004; Wallsten, 2008). I en studie 
framkom att upplevelsen av tvång vid inskrivningstillfället var signifikant högre hos 
tvångsvårdade patienter jämfört med övriga patienter. Upplevelsen av tvång ökade när 
patienterna inte var delaktiga vid inskrivningen och utsattes för negativa påtryckningar 
från personalen. Detta trots att tvångsåtgärder inte aktivt används (Iversen et al., 2002). 
Patienter beskrev att de inte hade några valmöjligheter och inte hade något att säga till 
om när man tog beslut gällande behandling (Katasakou & Priebe, 2007).  

     Patienter uttryckte att de inte ville och inte förstod varför de skulle ta emot vård mot 
deras vilja, de kände sig hotade av att andra bestämde i deras ställe (Haglund et al. 
2003). En studie visar att patienter upplevde tvångsvården som negativ, de ville ta mer 
ansvar för den egna vården och patienterna förstod inte varför de inte tilläts besluta i 
frågor som gällde dem själva (Olofsson & Norberg, 2000). Några patienter 
rapporterade att de skulle ha gått med på att vårdas frivilligt om de fått mer tid att 
förklara sig och sina synpunkter (Svindseth et al., 2004). När patienterna inte visste 
vilken medicin de fick blev de rädda, de trodde att de kunde dö eller bli sjuk pga. 
medicinen (Olofsson & Norberg, 2000).  Få patienter kände till om de hade en 
individuell vårdplan eller inte, av dem som kände till att det fanns vårdplan, uppgav 
hälften av patienterna att de inte varit delaktig i att skriva den (Kjellin et al., 2004).  
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Patienterna hade svårt att förstå personalens roller, åtgärder och beslut.  
De förstod inte heller avdelningens regler och dess funktioner, de upplevde att de fick 
inadekvat information om vad som gällde (Olofsson & Jacobsson, 2001).  
 

” I do not know, I might have been very tired, but if it had been  
   possible, I wish they had talked to me. I do not know, I do   

                    notreally remember the situation, how it was, it must have   
                    been quit a mess, so it is maybe difficult. But I wish they had      
                    talked  to me, I am not especially against medicines.”  

 (Haglund et al: 2003, s. 70) 
 

3.1.2 Att bli bemött med makt  
Studier visade att tvångsvården används som maktmedel och patienter beskrev att de 
blivit utsatta för hot om de inte uppfört sig på ett särskilt sätt. Patienterna upplevde att 
tvångshandlingarna används på grund av existerande regler, som ett straff eller för att 
göra det enklare för personalen. Personalens attityder och avdelningsregler beskrevs 
som oflexibla (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienterna 
upplevde att kontaktpersonerna sprang omkring och att de inte hade tid, de var 
distanserade, de arbetade sporadiskt under vårdtiden och de tog inte hänsyn till helheten. 
Personal ansågs sakna kompetens och kunskap och en del dem tycktes njuta av att 
använda våld enligt patienterna i studien (Olofsson & Jacobsson, 2001). Tvångsvård 
med onödigt våld och för många personer inblandade, orsakade att patienter blev 
aggressiva (Johansson & Lundman, 2003).  
Vid tvångsmedicinering kände patienterna ilska, frustration, sorg och panik och de 
upplevde medicineringen som ett straff. Detta resulterade i att patienterna resignerade,  
gav upp och de orkade inte protestera (Olofsson & Norberg, 2000). 
 

“Do what you want, I don´t give a damn´. 
 You can´t do anything, It´s like being chained.” 
 (Haglund et al: 2003, s. 69)  

 
I en undersökning framkom att det fanns en stark känsla hos patienterna att personalen 
inte var intresserade av dem, att de inte brydde sig om och att de ignorerade patienterna 
(Johansson & Lundman, 2002).  Många patienter hade svårt att förstå varför de skulle 
vårdas med tvång när de samtidigt upplevde att vården endast fungerade som förvaring. 
De upplevde att deras problem inte togs på allvar, utan behandlades endast med 
mediciner vilket påverkade tänkandet och känslolivet (Olofsson & Jacobsson, 2001). 
 

”I think there is no point in being locked in as nothing is    
  happening here, this isn´t any direct care. It is on the whole    
  only storing away. If I am locked in something should be  
  happening, so there is an opportunity to talk to somebody  
  almost all the time or at least every day.” 
  (Olofsson & Jacobsson: 2001, s. 361) 
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    3.1.3 Att förlora sitt människovärde 
    I många studier framkom att patienter upplevde att de blivit kränkta när de varit föremål    
    för tvångsvård och tvångsåtgärder, de kände sig mindre värda (Haglund et al., 2003;  
    Johansson & Lundman, 2002; Johnsen et al., 2007; Kjellin et al., 2004; Olofsson &  
    Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2000; Svindseth et al., 2007).  Patienter jämförde  
    känslan av tvånget med handlingar i Nazi-Tyskland och delar av det forna Öst-Europa     
    (Olofsson & Jacobsson, 2001). En patient beskrev hur han tvångsinjicerades samma dag  
    som han skulle upp i rätten, detta gjorde det svårt för honom att hålla sig vaken under    
    förhandlingen (Haglund et al., 2003). 
 

”Nobody has ever asked me why I have been crazy and mad  
  when coming to hospital, they have just injected Cisordinol,  
 telling me that this is no family therapy.”  
 (Haglund et al: 2003, s. 70)  

 
Medicineringen innebar att patienterna inte kände igen sig själva, de upplevde att deras 
personlighet förändrades och de kände sig mindre värda och kränkta. Patienterna beskrev 
att de inte fick ha eller uttrycka känslor som normala människor (Olofsson & Jacobsson, 
2001). En studie beskrev hur aktivt tvång t.ex. vid tvångsinjektioner, gjorde att 
patienterna kände frustration. Det ledde till känslor av att vara misslyckad och kraftlös. 
Patienterna i studien beskrev en känsla av att ha gjort förluster, att de förlorat sin frihet, 
sina rättigheter och de hade inte kontroll över sina liv längre (Katasakou & Priebe, 2007). 
Det framkom att patienter upplevde att personalen inte lyssnade till eller observerade 
patienters rop på hjälp, människan bakom patientrollen tycktes vara ointressant. 
Personalen kränkte patienters integritet och det fanns en känsla hos patienterna att inga 
mänskliga värden existerade. De upplevde att de behandlades som objekt och det ledde 
till rädsla hos patienterna (Johansson & Lundman, 2002).  

 
            “ Everybody ought to be valued equally even if you are ill. But  

                  sometimes you are made to feel that you are not worth  
                  anything, have no human value.”  
                 (Johansson & Lundman: 2002, s. 643) 

 
I en studie beskrev patienter upplevelser av att bli rutinmässigt injicerad vid försämrad 
psykisk hälsa, avsaknad av någon som frågade varför patienterna mådde dåligt och vad 
som hade hänt. Ett annat problem som patienterna beskrev var att de kände att 
personalen inte accepterade dem som de var (Haglund et al., 2003; Olofsson & 
Jacobsson, 2001). Tvångshandlingar gjorde att patienterna kände sig osäkra, de befann 
sig i ett kaos, kände sig misslyckade som människor och deras integritet kränktes 
(Olofsson & Norberg, 2001). 

 
”You become a nobody, they can do whatever they want with   
  you, although maybe you are a very valuable person being in 
  a crisis.” (Olofsson & Jacobsson: 2001, s. 362) 
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      3.2 Tema 2. Bra bemötande vid tvångsvård  
 3.2.1 Att känna sig delaktig i vården 
Flera studier visade att patienterna ville vara delaktiga i vården och få information om 
vad som hände (Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & 
Jacobsson, 2001). Många patienter beskrev att de varit delaktiga i vårdplanering, de 
hade samarbetat med vårdpersonalen och de hade fått information om sina rättigheter 
och behandling. De kände sig ansvariga för sin egen vård till en viss gräns (Katasakou 
& Priebe, 2007). Patienter efterfrågade någon form av frihet att ta beslut, åtminstone 
till en viss del, trots tvångsvården. Att känna till sina rättigheter gav dem styrka och det 
var viktigt. De hade önskemål om att samarbeta, vara involverad i planeringen, veta 
vad som händer och förstå varför (Olofsson & Jacobsson, 2001). En studie visade att 
det var viktigt för patienterna att de fick ta eget ansvar för vården. Det gjorde att 
patienterna upplevde att de blev respekterade som människor (Johansson & Lundman, 
2002). Att känna till sina rättigheter som tvångsvårdad patient var viktigt och stärkte 
patienterna. Patienter i en studie redogjorde för att de hade minst ett alternativ till 
tvångsmedicinering t.ex. ökad dialog med personal, bättre information om hälsoläget 
och medicineringen och diskussion om eventuella alternativ (Haglund et al., 2003). En 
kvinna med tidigare erfarenhet av tvångsmedicinering beskriver följande: 

 
” This time it was given with respect and therefore I  
   accepted it.”  
  (Haglund et al: 2003, s 67) 
 

      3.2.2 Att få god omvårdnad 
Flertalet tvångsvårdade patienter rapporterade att de blivit väl omhändertagna under 
inskrivningsprocessen (Kjellin et al., 2004). Vårdtiden kunde tillfredställa särskilda 
behov och tiden på sjukhuset upplevdes som trevlig av patienterna. Det gav tillfälle till 
extra uppmärksamhet, säkerhet, god omvårdnad och egen personal att vända sig till. 
Personalen var anpassningsbar, flexibel och lyhörd för patienternas behov (Johansson 
& Lundman, 2002). En undersökning beskrev att patienterna önskade tillbringa mer tid 
med personalen och göra saker tillsammans med dem (Olofsson & Jacobsson, 2001). 
En annan studie visade att patienter kände att personalen var personligt intresserade av 
dem och den vård som bedrevs, patienterna upplevde att personalen tog sig tid till att 
samtala och de erbjöd en god vård och ett gott stöd (Katasakou & Priebe, 2007). 
Tvångsvårdade patienter beskrev att medpatienter och anhöriga var värdefulla för dem 
under vårdtiden (Johansson & Lundman, 2002). Patienterna upplevde tvångsvården 
som ett beskydd under sjukdomsperioden, ett skydd för att inte skulle skada eller ta 
livet sig. Många patienter upplevde att de hade en förbättrad psykisk hälsa när de blev 
utskrivna från den psykiatriska tvångsvården (Kjellin et al., 2004). Patienterna ville bli 
behandlade som goda människor i behov av hjälp. De påtalade att en möjlig väg till att 
reducera problem och rädsla uppkomna vid tvångsvård var att veta vilka personalen var 
och att känna närhet och ha fysisk kontakt med dem (Olofsson & Norberg, 2001). När 
patienter blev väl bemötta av personalen upplevde de en subjektiv förbättring av sitt 
hälsotillstånd. Det var också betydelsefullt för dem att ha en kontaktperson på 
avdelningen (Wallsten, 2008).  

 
” When I woke up I felt afraid, but there was a very nice  

                      person who took my hand and showed that she really  
                     cared about me, and that made me feel good.” 

   (Olofsson & Norberg: 2000, s. 94) 
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      3.2.3 Känna sig som en människa  
   Tvångsvårdade patienter ville bli respekterade som människor, de ville vara någon att räkna 

med, de ville bli tilltalade som andra människor blir, de ville ha rätt att visa känslor och få 
uttrycka dem (Olofsson & Jacobsson, 2001). När patienterna upplevde att de blivit 
behandlade som vanliga människor av personalen förbättrades deras självförtroende och de 
kände sig normaliserade (Katasakou & Priebe, 2007). Patienter som var psykotiska 
uttryckte en önskan om att bli tagna på allvar, de ville inte bli ignorerade och bemötta som 
om de fantiserade (Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienter i en studie beskrev att 
personalen skulle vänta och se, istället för att direkt agera. En familjär god relation och 
mänsklig kontakt gjorde att patienterna kunde känna att tvångsvården var en god handling 
(Olofsson & Norberg, 2000). Patienter som inte känt sig förödmjukade vid 
inskrivningstillfället hade blivit respektfullt bemötta. Om personalen lyssnade och gav 
gensvar på ett rationellt och förklarande sätt upplevde patienterna en lägre grad av 
förödmjukelse (Svindseth et al., 2007). En studie visade att tvångsvårdade patienter inte 
alltid kände eller upplevde tvång. Studien beskrev även betydelsen av att känna någon form 
av frihet. Att få gå ut, åka hem, få permission var mycket högt värderat av patienterna 
(Johansson & Lundman, 2002). 

 
” Flexibility in care exists and is appreciated and being treated  
   involuntary does not always mean you feel coerced.” 
   (Johansson & Lundman: 2002, s. 644) 
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    4. Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka hur patienter upplever att de 
blivit bemötta vid psykiatrisk tvångsvård. Litteraturstudien gjordes med kvalitativ 
innehållsanalys med manifest och latent ansats. Analysen resulterade i två huvudteman: 
dåligt bemötande vid tvångsvård och bra bemötande vid tvångsvård. Dessa huvudteman 
har tre underteman vardera, totalt sex stycken: 1. Att inte vara delaktig i vården, 2. Att 
bli bemött med makt, 3. Att förlora sitt människovärde, 4. Att känna sig delaktig i 
vården, 5. Att få god omvårdnad, 6. Att känna sig som en människa  
 
 4.1 Resultatdiskussion 

   Undertemat att inte vara delaktig i vården  visade att patienterna inte kände  
sig delaktiga i vården och att de inte fick, eller fick bristfällig information gällande den 
egna vården och vilka rättigheter de hade under tvångsvården.  (Haglund et al., 2003; 
Iversen et al., 2002; Johnsen et al., 2007; Johansson & Lundman, 2002; Katasakou & 
Priebe, 2007; Kjellin et al., 2004; Olofsson & Norberg, 2000; Olofsson & Jacobsson, 
2001; Sörgaard, 2007; Svindseth et al., 2007; Wallsten & Kjellin, 2004; Wallsten, 
2008). Patienters upplevelse av tvång ökade när de blev dåligt bemötta och inte hade 
någon möjlighet att vara delaktiga i den egna vården (Iversen et al., 2002). Ottosson 
(2005, s.117) framhåller: ”lyhördhet för patientens önskemål befrämjar följsamheten 
till ordinationer. Ju mer patienten är delaktig i besluten om behandling, desto mer 
ansvar tar de för sin behandling.” Ottosson (2005) beskriver vidare vikten av hur 
information gällande behandling presenteras för patienten. Information kan vara 
avgörande för hur exempelvis psykossjuka patienter fortsätter med ordinerade 
läkemedel efter utskrivning. Gränsen mellan att patienten upplever informationen som 
hot eller råd om behandlingsmöjligheter är hårfin. Här finns enligt författarna mycket 
att lära för omvårdnadspersonal inom vårdens samtliga områden. Motiverande samtal 
är en metod som används för att öka patienternas delaktighet och för att den enskilda 
individen ska få individuellt anpassad information. Läkemedel kostar vården stora 
summor varje år, det är därför viktigt att se över hur de används på bästa sätt. 
Psykiatrisjuksköterskan har enligt författarna flera viktiga arbetsuppgifter, bland annat 
att vara bollplank, informatör och en länk mellan patient, anhöriga och läkare. 
Patienterna hade svårt att förstå personalens roller och påtalade brister i förståelsen för 
vårdavdelningarnas regler och reglernas funktioner (Olofsson & Jacobsson, 2001).  
Detta är enligt författarna något som delas av personalen på många vårdavdelningar 
och är ett ständigt diskussionsämne på arbetsplatsträffar och liknande. Bristande 
information till patienter gällande existerande individuell vårdplan samt brister i 
samarbetet vid upprättande av individuell vårdplan uppmärksammades (Olofsson & 
Jacobsson, 2001). Svensson (1996) påpekade brister i informationen till patienter 
gällande rättigheter vid tvångsvård och det aktuella hälsotillståndet. Dahlberg (2002) 
beskrev att patienter som stod utanför sin egen vård kände sig maktlösa, överkörda och 
som besvärliga för personalen. Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, säger att varje 
patient ska ha delaktighet och inflytande över vården och bör därför medverka i 
upprättandet och genomförandet av planen och när detta inte sker ska detta stå angivet i 
vårdplanen. Patienten ska också få möjlighet att ha en närstående med vid 
vårdplaneringen (Socialstyrelsen, 2001). Hur fullföljs detta inom den psykiatriska 
tvångsvården? Varför är det så få patienter som vet om de har eller inte har en 
individuell vårdplan och varför är så få patienter delaktiga i att upprätta den? Lagen 
talar sitt tydliga språk när det gäller dessa frågor, patienten har lagliga rättigheter som 
enligt föreliggande studie inte tillgodoses på ett tillfredställande sätt inom den 
psykiatriska tvångsvården.  
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Att bli bemött med makt innebar att patienterna upplevde att tvångsvården användes 
som ett maktmedel och de hotades ibland till att uppföra sig eller vara på ett särskilt 
sätt. Personalens attityder och avdelningsregler beskrevs som oflexibla (Johansson & 
Lundman, 2002; Olofsson & Norberg, 2000). Dahlberg (2002) skriver hur en patients 
säng flyttades ut från väggen så att hon inte kunde nå larmknappen och vidare hur 
personalen kunde resa sig mitt under ett patientsamtal för att ta emot ett telefonsamtal 
utan att ge någon förklaring. Författarna kan känna igen dessa beskrivningar och vill 
förtydliga att bemötande av detta slag är oacceptabelt och oprofessionellt. Carlsson et 
al. (2006) visade att oengagerad personal och ett dåligt bemötande ledde till ökat 
vårdlidande för patienterna. Patienterna upplevde att kontaktpersoner inte hade tid och 
att de inte tog hänsyn till helheten. Kunskapsbrister hos personalen samt påpekande om 
att viss personal tycktes njuta av att använda våld, kunde observeras (Olofsson & 
Jacobsson, 2001). Onödigt våld vid tvångsvård, för många personer inblandade vid 
tvångsåtgärder samt upplevelser hos patienterna av tvångsmedicinering som straff, är 
andra fynd i detta undertema (Johansson & Lundman, 2002). Patienterna uttryckte att 
de resignerade, gav upp och orkade inte protestera relaterat till ovan beskrivna fynd 
(Olofsson & Norberg, 2000). Wallsten (2008) visar att patienters rapportering av 
tvångsåtgärder t.ex. tvångsinjektioner, inte alltid stämmer överens med det som är 
journalfört. Minnen rörande en händelse kan ha flera ursprung t.ex. kan man ha varit 
med om tvångsinjektion vid ett tidigare vårdtillfälle eller sett någon annan utsättas för 
detta. Hälso- och sjukvårdslagen (1982) har som främsta mål att främja varje patients 
hälsa eller med Hippokrates ord: stundom bota, ofta lindra och alltid trösta. Vården ska 
i största möjligaste mån vara baserad på kunskap och inte på tradition, politisk 
korrekthet eller massmedialt intresse. Hippokrates ed betonar vikten av att göra gott 
och inte skada: ” Jag ska använda behandling för att hjälpa sjuka enligt min förmåga 
och mitt omdöme, och jag skall aldrig använda den för att skada eller göra dem illa.” 
(Ottosson: 2005, s. 21) 

 
 Att förlora sitt människovärde innebar att patienterna beskrev att de blivit kränkta i   
samband med psykiatrisk tvångsvård och vid tvångsåtgärder, de kände sig mindre 
värda (Haglund et al., 2003; Johansson & Lundman, 2002; Johnsen et al., 2007;  
Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2000; Svindseth et al., 2007). 
Patienterna beskrev att de kunde tappa verklighetsuppfattningen, att deras personlighet 
förändrades och att de blev kränkta vid tvångsmedicinering (Olofsson & Jacobsson, 
2001). Rutinmässiga injektioner utan att personalen tagit sig tid att ta reda på vad som 
hänt med patienterna innan deras psykiska hälsa försämrades finns beskrivna (Haglund 
et al., 2003). Tvångsåtgärder kunde leda till frustration hos patienterna, vilket i sin tur 
kunde leda till känslor av misslyckande och kraftlöshet. Patienterna beskrev känslor av 
att ha gjort förluster, att ha förlorat sin frihet, att man har mist sina rättigheter och att de 
förlorat kontrollen över sina liv (Katasakou & Priebe, 2007). Personalen lyssnade eller 
observerade inte patienternas rop på hjälp och de upplevde att personalen var 
ointresserade av dem som personer. Patienterna upplevde att de blev behandlade som 
objekt och denna känsla ledde till rädsla hos dem (Johansson & Lundman, 2002). Att 
bedriva god vård och utöva tvångsvård kan göra att konflikter uppstår (Croona, 2003). 
Etiska principer är ibland motstridiga, exempelvis när tvångsvård ska genomföras. Det 
kan vara en motsättning mellan människors frihet och att göra gott mot andra 
människor (Svensson, 2006).  
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Ottosson (2005) beskriver hur synen på människovärdet är en del av människosynen. 
Människovärdet är varken kopplat till ägodelar, prestationer eller begåvning vilket 
innebär att människor med exempelvis psykoser eller missbruksproblem har samma 
värde som alla andra om vi anammar den humanistiska människosynen. Författarna 
upplever ibland att begreppen integritet och autonomi blandas ihop. 
Integritetsbegreppet behandlas till och med i lagtexten utan att definieras. Tvångsvård 
ska således vara möjlig att bedriva utan att kränka integriteten hos den tvångsvårdade 
patienten. Ordet integritet, som har sina rötter i latinet, betyder helhet, samspel, 
sammanhang. Varje människa har integritet oberoende av intellektuella, psykiska eller 
fysiska hinder. Statens medicinsk-etiska råd (1991, s. 22) framhåller att: ” Svårt 
psykotisk person som inte är i stånd att föra sin egen talan, ändå ska få sin integritet 
respekterad.” Vidare: ”Självbestämmandet kan överlåtas på någon annan, det kan 
vikarieras. Men det kan aldrig integriteten. Den kan bara respekteras eller kränkas.” 
Sjuksköterskans yrkesetiska kod (ICN, 2007) säger bland annat: ”Behovet av hälso- 
och sjukvård är allmänt. I utövandet av hälso- och sjukvård ingår respekt för liv, för 
människans värde och rättigheter utan åtskillnad på grund av nationalitet, ras, 
trosbekännelse, färg, ålder, kön, politisk åskådning eller social ställning.” Huvudfynden 
i föreliggande studie visade bland annat att patienterna upplevde kränkningar av 
integriteten och detta är viktigt att ta upp för vidare diskussion enligt författarna. Är det 
personalens kunskap, professionalism eller egenskaper som ska styra hur 
tvångsvårdade patienter bemöts? Hur hanterar personalen inom den psykiatriska 
tvångsvården kollegors bristande bemötande av patienter? Står personalen upp för 
patienterna eller för varandra? Detta är frågor som enligt författarna inte får glömmas 
bort. Frågorna måste lyftas fram i ljuset och diskuteras i sitt rätta sammanhang, dock 
inte vidare i denna studie. 

 
Undertemat att känna sig delaktig i vården visade att patienterna ville vara delaktiga i 
vården och få information om vad som hände (Haglund et al., 2003; Johansson & 
Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001). Många patienter beskrev att de varit 
delaktiga i sin vård och att de samarbetat med personalen. Patienterna upplevde att de 
fått bra information om sina rättigheter och behandling (Katasakou & Priebe, 2007). 
Patienterna uppgav att de hade förslag på alternativ till tvångsåtgärder. Ökad dialog 
mellan patienter och personal samt bättre information gällande hälsoläget och 
medicinering är exempel på patienternas förslag (Haglund et al., 2003). Ottosson 
(2005) beskrev hur ömsesidigt utbyte av information och gemensamma handlingsbeslut 
ökar förutsättningarna för god följsamhet till ordinationer. Delaktighet i vården var en 
betydelsefull faktor när patienter beskrev vad de uppfattade som god vårdkvalitet i 
psykiatrisk vård (Schröder et al., 2006). För att patienternas ställning och inflytande i 
tvångsvården och rättsäkerheten ska stärkas, krävs att vården har väl genomtänkta och 
dokumenterade rutiner för hur tvångsvården ska utformas och tvångsåtgärder hanteras 
(Socialstyrelsen, 2001).  I sjusköterskans etiska kod (ICN, 2007) framförs det att 
sjuksköterskans grundläggande ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och att minska lidande.  
Enligt författarna till föreliggande studie är det viktigt att komma ihåg att patienterna i 
möjligaste mån ska vara delaktiga i planerandet och utförandet av vården. 
Tvångsvården sätter vissa gränser för patienters rätt att besluta. För det mesta går det 
att hitta kompromisser och samförstånd om viljan finns hos minst en av parterna. Vi är 
alla individer och människan kan inte ses som ett kollektiv som utifrån diagnos 
klumpas ihop och vårdas med paketlösningar.  
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Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763) beskriver att målet för Hälso- och 
sjukvården i Sverige ska vara av god kvalitet och på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska byggas med respekt för patientens självbestämmande och integritet och ska 
i möjligaste mån ske i samråd med patienten. Patienten ska informeras om sitt 
hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står tillbuds. Om inte patienten själv 
kan ta emot informationen ska/får den ges till anhöriga. Alla patienter ska ha en 
patientansvarig läkare, PAL. Psykiatrisk tvångsvård (LPT) gör ingen skillnad när det 
gäller denna lagtext, respekt för patientens självbestämmande och integritet ska alltid 
beaktas oavsett vårdform enligt författarna till föreliggande studie.  

 
Rätten att få god omvårdnad är lagstadgad i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
1982:763). Trots denna rättighet, utförs inte alltid god vård. Brister i bemötandet är den 
vanligaste orsaken vid anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 
(Statens offentliga utredningar, 1999). Resultatet i denna uppsats, visar att det finns 
många positiva beskrivningar från tvångsvårdade patienter när det gäller upplevelse av 
god omvårdnad. Många tvångsvårdade patienter rapporterade att de blivit väl 
omhändertagna under inskrivningsprocessen (Kjellin et al., 2004). Vårdtiden kunde 
tillfredställa behov av att få uppmärksamhet och känna trygghet. Personalen beskrevs 
som flexibla, anpassningsbara och lyhörda för patienternas behov (Johansson & 
Lundman, 2002). Kontaktpersonen fyllde en viktig roll för patienterna under 
tvångsvården. Patienterna önskade tillbringa mer tid med personalen och göra saker 
tillsammans med dem (Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienterna upplevde att 
personalen var intresserade av dem som personer, de tog sig tid med dem och erbjöd en 
god vård och ett gott stöd (Katasakou & Priebe, 2007). Patienterna ville bli behandlade 
som goda människor i behov av hjälp. En väg till att reducera rädslor och problem i 
samband med tvångsvård, var enligt patienterna att de visste vilka personalen var, att 
de kände närhet och hade fysisk kontakt med dem (Olofsson & Norberg, 2000). När 
patienterna blev väl bemötta av personalen upplevde de en subjektiv förbättring av sitt 
hälsotillstånd där kontaktpersonen också hade en viktig roll för patienterna (Wallsten, 
2008). Schröder et al. (2006) visade att säker vård och möjlighet till återhämtning är 
betydelsefulla faktorer när patienterna beskrev god vårdkvalitet inom psykiatrisk vård. 

 
   Undertemat att känna sig som en människa visade att tvångsvårdade patienter, som alla 

andra människor, ville känna att de blev respekterade, de ville ha rätt att visa känslor 
och få uttrycka dem (Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienterna beskrev att när de blivit 
behandlade som vanliga människor av personalen, förbättrades deras självförtroende 
och de kände att de normaliserades (Katasakou & Priebe, 2007). Carlsson et al. (2007) 
visade att möten där vårdaren förmedlade trygghet och självsäkerhet innebar en 
vårdande stabilitet för patienten. Denna stabilitet kunde ge patienten möjligheter att 
uttrycka de känslor och tankar som fanns inom dem. 
Psykotiska patienter uttryckte en stark önskan om att bli tagna på allvar och att inte bli 
avfärdade som om de fantiserade (Olofsson & Jacobsson, 2001). Författarna till 
föreliggande studie anser att det är viktigt att lyssna på vad patienten har att säga, att ta 
reda på fakta om patientens tidigare vårderfarenheter och på så vis få möjlighet att 
stötta och hjälpa patienterna istället för att avfärda och kränka dem. Detta bekräftas 
också av Wallsten (2008) där resultatet visade att patienters upplevelse av 
tvångsåtgärder inte alltid stämde överens med det som blivit journalfört. 
Patienterna i en studie uppmanade personalen att inte ha så bråttom, att vänta och se 
istället för att direkt agera i olika situationer (Olofsson & Norberg, 2000).  
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Patienter som beskrev att de inte blivit kränkta vid inskrivningstillfället, hade blivit 
respektfullt bemötta. Personalen hade lyssnat på dem, gett rationellt och förklarande 
gensvar, vilket resulterade i låg grad av upplevd förödmjukelse (Svindseth et al., 2007).  
Ottosson (2005, s.40) skriver: ”Professionalism innebär att personalen styrs av det som 
gagnar patienten, inte av egna behov och känslor.” Ottosson (2005) framför vidare hur 
empati är förståelsen för patienternas känslor och hur risken för överidentifikation 
motverkas genom att pendla mellan förståelsens närhet och bedömningens distans.  
Författarna till föreliggande studie har funnit tydliga motsatser i patienternas 
upplevelser av hur de blivit bemötta vid psykiatrisk tvångsvård (se tabell 3, s.8).  
HSL:s lagtext om vård på lika villkor är således inte uppfyllt inom den psykiatriska 
tvångsvården. Patienter i en studie (Johansson & Lundman, 2002) beskriver betydelsen 
av att känna någon form av frihet trots tvångsvård. Att få gå ut och få permission var 
mycket högt värderat av patienterna i den psykiatriska tvångsvården. Ottosson (2005) 
visar att politiker ofta påtalar att psykiatrin är ett prioriterat område, men förefaller 
ändå ha blivit ett lovligt villebråd när det gäller att dra ned på sjukvårdens utgifter. 
Offentlig statistik och spektakulära händelser talar sitt tydliga språk.  ”När psykiskt 
sjuka visar sig farliga för sin omgivning riktas kritiken ensidigt mot psykiatrin när det 
borde vara regering, riksdag, landsting och kommuner som skulle ställas till svars. De 
psykiskt sjuka får inte den andel av hälso- och sjukvårdens resurser som svarar mot 
deras behov och förekomst.” (Ottosson, s.200) Belastningen på vårdavdelningar och 
öppenvårdsmottagningar ökar och tvångsvårdade patienter får enligt författarna till 
föreliggande studie inte den efterlängtade friheten fast den psykiska hälsan skulle 
möjliggöra exempelvis utevistelse. Gustavsson (2001) beskrev att patienter som fått ett 
gott bemötande kände sig bekräftade och trygga vilket ledde till ökad tillit och tro på 
sin egen kapacitet. Patienterna kunde därmed ta aktiv del i sin hälsoprocess. 

 
      4.2 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en litteraturstudie för att undersöka 
vad vetenskaplig litteratur skrivit om hur patienter upplevde bemötandet vid psykiatrisk 
tvångsvård. Metoden kvalitativ innehållsanalys med manifest och latent ansats har 
använts för att på ett systematiskt sätt analysera och få en fördjupad förståelse för 
fenomenet som undersöktes. Metoden ger forskaren möjlighet att få kunskap om 
människors upplevelse av ett fenomen (Downe -Wamboldt, 1992). 
Fördelen med en litteraturstudie är att författarna får en orientering i vad som skrivits 
om ämnet. Sammanställning av vetenskaplig litteratur på detta sätt kan användas för att 
utveckla ämnet och göra nya frågeställningar t.ex. in vivo studier där patienter tillfråga 
som upplevelser av bemötande vid tvångsvård. Nackdelen med litteraturstudier är att  
informationen inte blir detaljerad och exakt på grund av att primärkällan kommer för 
långt ifrån verkligheten. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum undersöka 
reliabilitet eftersom förhållanden i verkligheten ändras hela tiden.  
Författarna valde bland annat att använda följande sökord: patient experience och 
patient perspective för att få reda på hur patienterna upplevde bemötandet vid 
psykiatrisk tvångsvård. Sökningarna gav många träffar, se tabell 1, s. 5. Vissa artiklar 
redogjorde inte för vilka patienter som var tvångsvårdade respektive frivilligvårdade,  
några artiklar saknade etiska överväganden och exkluderades därför ur föreliggande 
studie. De artiklarna som ingår i föreliggande studie beskriver bäst de tvångsvårdade 
patienternas upplevelser av bemötande vid tvångsvård. Författarna anser att de 
kvantitativa studierna inte gav en lika fördjupad information som de kvalitativa, men 
de bekräftade ändå de kvalitativa studiernas resultat. Resultatet i denna studie baseras 
på artiklar med andra syften och frågeställningar. Detta innebär att resultatet i 
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föreliggande studie är vinklat utifrån dessa syften och frågeställningar. Författarnas 
förförståelse för fenomenet och metodvalet påverkar också resultatet. Enligt Granheim 
och Lundman (2004) och Downe- Wamboldt (1992) ska fokus vid analys av texter 
ligga på vad texten säger och återges exakt. Alla artiklar i denna studie var skrivna på 
engelska och därför kan delar av informationen i och med översättningen ha gått 
förlorad. Författarna till föreliggande studie har försökt hålla sig textnära för att 
undvika detta i analysförfarandet och återvänt till originaltexten för att säkerställa 
validiteten. Trovärdigheten med denna litteraturstudie styrks med att läsaren alltid kan 
gå tillbaka till originalkällan.  

 
 4.3 Slutsatser  
 Denna litteraturstudie ger ökad kunskap om patienters upplevelser av bemötande vid 
tvångsvård. Bemötande är en viktig del när det gäller omvårdnad och  

 patientperspektivet är en central del i utvecklingsarbetet med att kvalitetssäkra 
omvårdnadsinsatser inom psykiatrisk vård. Resultatet kan användas för att få ökad 
kunskap om hur vårdpersonal på ett bättre sätt kan bemöta patienten vid psykiatrisk 
tvångsvård och vid tvångsåtgärder. Denna kunskap kan även användas vid introduktion 
av nya medarbetare och studenter såväl som vid utbildning av befintlig personal. 
Författarna ser en brist på kvalitativa patientstudier i ämnet.  
Ottosson (2005) skriver: ”Såväl psykiatrin som dess patienter håller på att få samma 
negativa särbehandling som de länge fått finna sig i. Människovärdesprincipen, att 
psykiskt sjuka har lika värde och samma rätt som andra människor i samhället, håller 
på att urholkas.” Vidare: ”Allmän vårdgaranti innebär inte att de allvarligt psykiskt 
sjuka får ta del av den psykiatriska forskningens framsteg. Sverige kan endast göra 
anspråk på att vara ett humanistiskt samhälle om vården får de resurser som 
kunskapsutvecklingen möjliggör och den etiska analysen kräver.”(s. 202). Författarna 
till föreliggande studie anser att goda relationer och god kommunikation mellan 
personal, patienter och anhöriga är centrala faktorer när det gäller god vårdkvalitet. 
Patienter och anhöriga efterfrågar information om psykiska sjukdomar för att kunna 
hantera sin livssituation och för att bli delaktiga i planeringen av vården. God 
omvårdnad och bra bemötande i samband med psykiatrisk tvångsvård behöver som all 
annan omvårdnad kvalitetssäkras och definieras.   
 
4.4 Fortsatt forskning 

      Angelägna forskningsområden som författarna till föreliggande studie vill lyfta fram är  
      kvalitativa studier på patienter med långvarig psykisk ohälsa. Exempel är patienter med 

kronisk psykossjukdom eller patienter med psykossjukdom i kombination med 
missbruksproblematik. Studier på dessa patientgrupper är enligt författarna få och fler 
studier behöver göras för att god psykiatrisk omvårdnad ska kunna möjliggöras för 
dessa patienter. Slutligen vill författarna betona vikten av att se, lyssna och lära av de 
patienter vi möter i den psykiatriska vården. Trots LPT lagens begränsningar och 
möjligheter borde varje enskild patient ses just som den unika människa hon/han är. 
Medmänsklighet visas genom respekt och hövlighet. All form av nedlåtenhet skadar 
självkänslan, det man tolererar i vanliga fall kan kännas förödande i en vårdsituation. 
Vid psykisk ohälsa är kombinationen av medmänsklighet, professionalism och empati 
kärnan i läkekonsten.    
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   Bilaga 1. Artikelmatris 
 
    Tabell 4 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 
 

Titel Författare, år Syfte Metod  Huvudresultat 
 

Forced medication 
in psychiatric care: 
patient experiences 
and nurse 
perceptions. 

Haglund, K., Von 
Knorring, L., &  
Von Essen, L. 
 (2002) 

Beskriva patienters 
erfarenheter av 
tvångsmedicinering 
och ssk.s uppfattning 
av 
tvångsmedicinering 
samt alternativ till 
tvångsmedicinering 

Kvalitativ metod, 
intervju m. 11 pat. 
och 8 ssk. 
Innehållsanalys enligt 
Weber. 

För patienter väcker 
tvångsmedicineing 
en mängd saker som 
har m. sjukdom 
samt situationen att 
bli tvångsmedici-
nerad att göra. De 
lämnar också 
förslag på alternativ 
till 
tvångsmedicinering, 
vilket inte ssk gör. 

Perceived coercion 
among patients´ 
admitted to acute 
wards in Norway  

Iversen, K. I., 
Höyer, G., Sexton, 
H., & Grönli, O. 
K.  
     (2002) 

Undersöka hur 
patienter 
uppfattar tvång. 

Kvantitativ 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer NO-
RAI. 
Tvångsvårdade 
n=150 och 
frivilligvårdade 
n=73 patienter 
deltog . 
Intervjuerna var 
”blinda” gällande 
vårdform. Man 
skiljer dock på 
patient vårdform i 
resultat delen.  
 

Många patienter 
rapporterar en 
hög grad av 
upplevt tvång 
vid inskrivning 
till psykiatrisk 
klinik/avdelning. 
Den formellt 
lagliga 
vårdformen var 
en svag 
indikator på 
upplevt tvång.  

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

Johansson, I. M., 
& Lundman, B. 

 (2002) 

Erhålla en djupare 
förståelse för pat. 
erfarenheter av 
tvångsvård. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Intervju m. 5 pat.  

Studien gav en 
komplex bild av 
både stöd och 
kränkning. 
Erfarenheter av att 
inte bli sedd, hörd, 
avsaknad av frihet, 
kränkning av 
integriteten, 
respekterad, 
omvårdnad och 
möjlighet till 
delaktighet.  

A systematic 
intervention to 
improve pat. 
Information 
routines and 
satisfaction in a 
psychiatric 
emergency unit 

Johnsen, L. 
Öysaed, H., 
Börnes, T., Moe, 
T.J., & Haavik, J.  

 (2007) 

Undersöka hur 
patienter skattat 
vårdkvalitet före-
under efter en 
intervention gällande 
rutiner om 
information till pat 
vid inskrivning. 

Kvalitativa frågor. 
Studie resultat 
kvantitativt. 
Inskrivning under 
efter vård. (n)79-70-
77   Stat analys: 
SPSS, ANOVA, 
Kruskal-Wallis 
Fisher’s exact.  

Patienter beskriver 
att de fått bättre 
information, de kan 
bättre redogöra för 
vårdform/vilka 
rättigheter de har 
osv. Annars ingen 
generell förbättrad 
vårdkvalitet. 



 

 
Tabell 4 forts. översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Titel Författare, år Syfte Metod Huvudresultat 
Patients´ 
experiences of 
involuntary 
hospital admission 
and treatment: A 
review of 
qualitative studies 

Katsakou, C. & 
Priebe, S.  
         (2007) 

Undersöka 
psykiatriska 
patienters 
erfarenheter i 
samband m. 
tvångsintagning och 
behandling.  

Kvalitativ 
litteraturstudie 

Huvudområden 
som var viktiga 
för patienten: Att 
pat. upplevde 
autonomi och 
delaktighet i 
beslut som rörde 
dem själv, 
upplevelsen om 
de hade bli 
vårdade el. inte 
samt deras 
identitet var 
också 
betydelsefulla. 

Coercion in 
psychiatric care–
patients´ and 
relatives 
experience from 
four Swedish 
psychiatric services 

Kjellin, L., et al. 
     (2004) 

Förklara möjliga 
regionala 
skillnader 
gällande 
användandet av 
tvång i psykiatrisk 
vård, detta enligt 
patienters och 
anhörigas 
erfarenheter. 

Kvantitativ stud. 
4 orter deltog. 
n=138 
tvångsvårdade 
pat. Stat analys: 
Cohen´s cappa, 
ANOVA, 
Kruskall Wallis 
test, chi-square 
test. 

Tvång utan 
lagligt stöd 
förekommer. 
Många 
patienter 
upplever hot. 
Endast ett 
fåtal patienter 
och anhöriga 
kände sig 
delaktiga I 
behandling 
och 
vårdplanering
.Majoriteten 
av patienter 
tycker att de 
blivit bra 
bemötta vid 
inskrivning 
och tid på 
avd. De flesta 
tycker att 
man mår 
bättre vid 
utskrivning. 

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

Olofsson, B. & 
Jacobsson, L.  

 (2001) 

Patient berättelse om 
hur det är att vara 
tvångsvårdad.  

Kvalitativ deskriptiv-
explorativ metod. 
Intervju med 18 pat.  

Två huvudteman 
framkom. Att 
inte vara 
respekterad som 
en mänsklig 
varelse, att vara 
respekterad som 
en mänsklig 
varelse.  



 
Tabell 4 forts. översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12)

Titel  Författare, år Syfte Metod Huvudresultat 
Experience of 
coercion in 
psychiatric care 
as narrated by 
patients nurses 
and physicians 

Olofsson, B., & 
Norberg, A.  
      (2000) 

Öka förståelsen för 
tvångsvårdade pat, 
ssk, läkares 
erfarenheter av 
tvång i förhållande 
till sin egen och 
andra pat 
erfarenheter. 

Kvalitativ metod, 
deskriptiv-förkl. 21 
intervju, 7 pat, 7 ssk, 
7 läkare.  
Innehållsanalys enligt 
Burke, Bruner, 
Baxter. 

Pat beskriver hur 
mänsklig kontakt. får 
dem att känna sig 
tryggare när de blir 
föremål för tvång. 

Perceived 
coercion 
among 
committed, 
Detained and 
voluntary 
patients 

Poulsen., H. D.  
      (1999) 

Undersöka 
skillnader i 
upplevt tvång 
mellan tre 
patient grupper. 
Tvångsvårdade, 
konverterade 
och 
frivilligvårdade. 

Kvantitativ studie. 
Semistrukturerad 
intervju. Stat 
analys: SPSS, chi 
square test, t-test, 
Mann Whitney 
test and linear 
regression 
analysis.  
Tvångsvårdade 
patienter n= 47, 
konverterade n= 
48 frivilligvårdade 
( kontroll) n=48 
 

Inskränkning av 
människors frihet är 
problematiskt, vid 
frihetsberövande av 
patienter trots 
frivillig inläggning 
(konvertering)är det 
extra viktigt att 
rapportera/dokument
era. Detta kan leda 
till att man kan följa 
hur 
försiktighetsåtgärder 
eller ingripanden 
implementerade har 
effekt på 
användandet av 
tvång. 

Patients´ 
experience of 
humiliation in 
admission 
process to 
acute 
psychiatric 
wards  

Svindseth, M. F, 
Dahl, A. A., & 
Hatling., T.  

 (2007) 

Undersöka pat. 
erfarenheter av 
förnedring vid 
inskrivning på akut 
psykiatrisk avd. 

Kvalitativa intervju. 
35 tvångsvårdade 67 
frivilligvårdade 
patienter. Kvantitativ 
resultatpresent. Stat 
analys: SPSS. Fisher’s 
exact test, Cantrill 
ladder score 

Händelser som innebär 
ev. verbalt/fysiskt tvång 
vid inskrivning bör 
reduceras- förknippas 
starkt m förödmjukelse  
av patient 

Satisfaction 
and coercion 
among 
voluntary 
persuaded/pres
sured and 
committed 
patient in acute 
psychiatric 
treatment 

Sörgaard, K. W.  
        (2007) 

Att jämföra 
tvångsvårdade, 
frivilligvårdade och 
övertalade 
patienters 
tillfredställelse m. 
vården inom 
akutpsykiatrin 

Kvantitativ studie. 
Enkät. 189 pat. SPRI-
Sverige. Coercion 
ladder. Data 
analyserades m. icke 
parametrisk Kruskal-
Wallis, chi-square och 
parametisk test 
(multinominal 
regression 

Flertal patienter kände 
inte till sin legala status. 
Många rapporterade 
restriktioner gällande 
frigång, 
tvångsmedicinering och 
nedlåtande 
kommunikation. 
Jämfört med frivillig 
vårdade 
karaktäriserades de 
andra två grupperna av 
brist på möjligheter att 
påverka, tvångs 
medicinering och hög 
tillfredställelse med 
kontaktperson 



Tabell 4 forts. översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 
 
Titel  Författare, år Syfte Metod Huvudresultat 
Involuntarily 
and voluntarily 
admitted 
patients´ 
experience of 
psychiatric 
admission and 
treatment- a 
comparison 
before and after 
changed 
legislation  
in Sweden  

Wallsten, T., & 
Kjellin, L. 

 (2004) 

Jämföra patienters 
erfarenheter av 
inskrivning och 
behandling före och 
efter LPT. (gamla/ 
nya lagen) 

Kvantitativ studie. 
Första studien 1991 
(n=44)-andra stud 
1997/98 (n=49). Stat 
analys: t-test, 
Wilcoxson rank-sum, 
Chi-square-Fishers 
exact test. 

Få skillnader gällande 
patienters erfarenheter 
mellan studierna. 
Lagens huvudsyfte 
ej uppnått 

 
Tabell 5 Översikt över avhandling som ingår i studien (n=1) 
 
Titel Författare, år Syfte Metod Huvudresultat 
Compulsory 
Psychiatric Care: 
Perspectives from 
the Swedish Study. 
Patient 
experiences, 
Documented 
measures, Next of 
Kins´ Attitudes and 
Outcome. 

Wallsten, T. 
     (2008) 

Studera patienters 
erfarenheter av 
vård under två 
olika lagstiftningar 
LSPV och LPT, 
Huruvida legalt och 
upplevt tvång 
relaterar till 
vårdresultatet, om 
den förändrade 
lagstiftningen 
återspeglas i 
patienters och 
anhörigas attityder 
till tvångsvård, 
undersöka 
skillnader mellan 
tvångsåtgärder och 
andra beh. 
Aspekter 
rapporterade av 
patienter i 
förhållande till 
uppgifter i andra 
källor.  

Delarbete 1.   
Kvantitativ studie. 
Intervju med både 
tvångsvårdade och 
frivillig vårdade. 
Delarbete 2. 
Intervju med 233 
frivillig vårdade 
och tvångsvårdade 
patienter. 
Förbättring mätt 
med GAF. 
Delarbete 3. 
Kvantitativ studie.   
Intervju med 
frivillig vårdade 
och tvångsvårdade 
och närstående.   
Delarbete 4. 
Kvantitativ studie 
med intervjuer med 
115 tvångsvårdade 
patienter.  
 
 

Två huvudsakliga 
slutsatser 
framkommer. 
Personal och patienter 
kan uppleva och förstå 
samma situationer och 
fenomen på olika sätt. 
Att bli väl bemött av 
personal och att ha kp 
å avd hade samband 
med subjektivt 
upplevd förbättring. 
Det var låg 
överensstämmelse 
mellan patienters 
uppgift om 
tvångsåtgärder och 
journaldokumentation. 
Få patienter upplevde 
delaktighet i vården 
men de var generellt 
positiva till vården. 




