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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård ger rätt att 

vårda patienter mot deras vilja. I psykiatrisk vård förekommer specifika omvårdnadsåtgärder 

som bältesläggning, tvångsmedicinering och avskiljning. Dessa väcker många känslor och 

kräver att sjuksköterskan arbetar med hänsyn och respekt. Relationen är en central del inom 

psykiatrisk omvårdnad och ska baseras på tillit och empati. Syfte: Att belysa sjuksköterskors 

uppfattning om tvångsåtgärders inverkan på omvårdnadsrelationen. Metod: Semi-

strukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide genomfördes med yrkesverksamma 

sjuksköterskor på en psykiatrisk klinik. Data bearbetades med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i sex kategorier; professionellt förhållningssätt, 

vårdande samtal, tillitsfull relation, tvång som maktmedel, sjuksköterskans uppfattning av 

patientens känslor och sjuksköterskans känslor. Slutsats: Tvångsåtgärder väckte flera känslor 

hos sjuksköterskan. Med hjälp av ett professionellt förhållningssätt och vårdande samtal 

skapades en tillitsfull relation med patienten. Detta medförde att tvångsåtgärderna inte hade 

en negativ inverkan på omvårdnadsrelationen. 

Nyckelord: tvångsåtgärder, omvårdnadsrelation, sjuksköterska, psykiatrisk vård, 

intervjustudie. 

 



 

 

SUMMARY 

Background: The Compulsory Psychiatric Care Act and the Forensic Psychiatric Care Act 

gives the right to treat patients involuntarily. Specific nursing interventions in the form of 

restraint, coerced medication and seclusion occur in psychiatric care. These evoke a lot of 

emotions and require that the nurse work with consideration and respect. The nurse-patient 

relationship is an essential part within psychiatric nursing and should be based on trust and 

empathy. Aim: To illuminate nurses perception of coercive measures impact on the nurse-

patient relationship. Method: Semi-structured interviews with the help of a topic guide were 

conducted with nurses on a psychiatric clinic. The data were processed through a qualitative 

manifest content analysis. Results: The study resulted in six categories; professional 

approach, caring dialogue, trusting relationship, coercion as an instrument of power, the 

nurse´s perception of patients emotions and the nurse´s emotions. Conclusion: Coercive 

measures raised several emotions within the nurse. With the use of a professional approach 

and a caring dialogue a trusting relationship was created with the patient. This meant that 

coercive measures didn’t have a negative impact on the nurse-patient relationship.  

Keywords: coercive measures, nurse-patient relationship, nurse, psychiatric care, interview 

study.  
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1 Inledning 

I sjukvården står sjuksköterskan och övrig vårdpersonal alltid i maktposition gentemot 

patienten. Vid sluten psykiatrisk vård är maktförhållandet än mer förskjutet när patienten 

vårdas med tvång. Därför krävs det att personalen visar stor hänsyn gentemot patienten. 

Författarna kan båda se en etisk konflikt mellan att utföra något mot patientens vilja och 

därigenom kränka dennes integritet kontra att som sjuksköterska behandla sjukdom och lindra 

lidande. Genom vår verksamhetsförlagda utbildning upptäckte vi relationens betydelse för den 

psykiatriska omvårdnaden. Det vore därför intressant att studera tvångsåtgärders inverkan på 

relationen mellan sjuksköterska och patient.  
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2 Bakgrund 

2.1 Förändringar inom psykiatrisk vård 

Synen på psykiska sjukdomar har under seklen skiftat. Under tiden för gamla testamentet sågs 

det som ett straff från Gud och senare som en besatthet av onda andeväsen. Platon och 

Hippokrates ansåg att galenskap berodde på olika former av obalans. Dessa synsätt har i viss 

utsträckning levt kvar till våra dagar och bidragit till stigmatiseringen av psykisk sjukdom 

(Ottosson, 2003).  

Farmakologisk behandling med neuroleptika introducerades på 50-talet och sågs som en 

revolution i den psykiatriska behandlingen. Många trodde då att de gamla sinnessjukhusen 

kunde läggas ner. Den nya medicinen hade dock bara effekt på de positiva symtomen som 

hallucinationer, vanföreställningar och motorisk oro. De negativa symtomen, som social 

isolering, förblev oförändrade (Tugrul, 1998). Under årens lopp har diskussioner förts kring 

neuroleptikans många och svåra biverkningar. De vanligaste är viktökning, muskelstelhet- 

och skakningar, trötthet, yrsel och förstoppning (Andersson, 1994; Blume & Sigling, 2008).   

Enligt Tugrul (1998) var de senare antipsykotiska läkemedel som kom på slutet av 80-talet 

effektiva både på positiva och negativa symtom.  

Grunden i Hälso- och sjukvårdslagen är att all vård är frivillig. Detta gäller även all 

psykiatrisk vård (Grönwall & Holgersson, 2009). År 1966 kom Lag (1966:293) om beredande 

av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) som gav rätt att tvångsvårda patienter med 

psykisk sjukdom. Denna lag kom 1992 att ersättas med Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT, 

SFS 1991:1128) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129). 

Landstingen övertog 1967 driften av de statliga så kallade sinnessjukhusen och namnet 

ersattes av mentalsjukhus. Under denna period var det som mest 30 000 patienter på våra 

mentalsjukhus (Ottosson, 2003). 

Psykiatrireformen som genomfördes 1995 gav kommunerna ett ökat ansvar för personer med 

psykisk ohälsa. Det ökade ansvaret innebar att kommunerna övertog 4500 patienter från 

slutenvården samt ca 43 000 psykiskt funktionshindrade som tidigare varit under landstingens 

försorg (Ottosson, 2003). År 2011 tvångsvårdas cirka 3000 personer på våra psykiatriska 

kliniker (Socialstyrelsen, u.å).  
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2.2 Tillämpning av lagar inom psykiatrisk vård 

2.2.1 Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

LPT trädde i kraft 1 januari 1992. Lagen anger under vilka förutsättningar den får användas. 

Patienten måste lida av en allvarlig psykisk störning, vara så pass sjuk att slutenvård är 

nödvändig och motsätta sig vård. Vid bedömningen av vårdbehovet ska det även beaktas om 

patienten utgör en fara för sig själv eller andra (LPT, SFS 1991:1128, 3 §). De vanligaste 

diagnoserna som föranleder tvångsvård är schizofreni och övriga psykoser, inklusive bipolär 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2008). 

Ett beslut om intagande på vårdinrättning måste fattas av två av varandra oberoende läkare. 

Den första skriver ett vårdintyg som sedan ska omprövas inom 24 timmar av en läkare med 

specialistkompetens inom psykiatri (LPT, SFS 1991:1128, 4 §). Beslutet om tvångsvård gäller 

i fyra veckor från intagningsdagen och kan därefter förlängas till fyra månader efter ansökan 

hos förvaltningsrätten. Patienten har enligt lagen rätt att överklaga tvångsvården (LPT, SFS 

1991:1128, 7 §).   

En patient som vårdas frivilligt på sluten psykiatrisk vårdinrättning och blir försämrad kan 

konverteras till tvångsvård efter beslut av chefsöverläkare. Vid konvertering gäller samma 

regler som vid intagning, det vill säga, två av varandra oberoende läkare ska göra en 

bedömning (Grönwall & Holgersson, 2009). Tvångsvård ska upphöra så fort behovet inte 

kvarstår eller om ansökan om förlängning inte inkommit innan löptiden har gått ut (LPT, SFS 

1991:1128, 27 §, 28 §). 

2.2.2 Lagen om rättspsykiatrisk vård  

LRV är den andra lagen som ger rätt till tvångsåtgärder. Den gäller de som har begått brott 

under allvarlig psykisk störning. Beslutsförfarandet gällande intagning är detsamma som LPT 

med några undantag. Det krävs inget vårdintyg om den misstänkte tagits in på 

undersökningsenheten för rättspsykiatrisk undersökning (RPU). Det gäller även den som är 

häktad, anhållen, intagen i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt eller ungdomshem.    

Om brottet har begåtts under allvarlig psykisk störning och det finns risk att förövaren 

återfaller i allvarlig brottslighet kan domstolen besluta om särskild utskrivningsprövning 

(SUP) (Brottsbalk, SFS 1962:700, kap. 31, 3 §). Om inte SUP föreligger får vården pågå 

högst fyra månader med en förlängning efter ansökan på högst sex månader åt gången (LRV, 

SFS 1991:1129, 12 §, 12a §)  
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2.3 Psykiatrisk omvårdnad 

2.3.1 Sjuksköterskans funktion i omvårdnaden 

Enligt Rask och Brunt (2006) är relationen mellan sjuksköterska och patient väldigt viktig 

inom psykiatrisk omvårdnad. Hörnstenen, menar författarna, är det stöd som sjuksköterskan 

ger patienten genom den verbala interaktionen. Relationen ska baseras på tillit, empati och 

respekt. Sjuksköterskan har också ansvar att hjälpa patienten att utveckla dennes personliga 

resurser (Rask & Brunt, 2006).  

En studie av Salzmann-Erikson, Lützén, Ivarsson och Eriksson (2008) visar att utbildning, 

erfarenhet och en reflekterande förmåga hos sjuksköterskor är egenskaper som bidrar till en 

tillitsfull relation med patienten. Salzmann-Erikson et al. (2008) menar vidare att en 

sjuksköterska ska vara en god lyssnare samt vara närvarande och tillgänglig för patienten. 

Andra egenskaper som är viktiga är ödmjukhet och humor. Dessa leder till en bättre relation, 

ökad förståelse och en minskad risk för våldsamt beteende. 

Enligt LPT och LRV behöver sjuksköterskan alltid en ordination från läkare innan 

tvångsåtgärder kan utföras. I vissa fall då patient eller personal riskerar att allvarligt skadas 

kan sjuksköterskan ta till nödvärnsrätten och besluta om akut bältesläggning. I dessa fall ska 

kontakt tas med läkare så snart som möjligt. Som arbetsledare är sjuksköterskan ansvarig för 

organisation och samordning vid utförande av tvångsåtgärder (Stockholms läns landsting, 

2007).     

2.3.2 Hot- och våldsprevention 

Att bedöma risken för våld mot personal, andra patienter och egendom är viktigt inom 

psykiatrisk vård. För att göra detta finns olika riskbedömningsinstrument. Staff Observation 

Aggression Scale-Revised (SAOS-R) är ett formulär som används när våldshandlingen 

inträffat. Det bedömer orsaken till patientens aggression, vilka föremål och med vilka 

tillhyggen aggressionen riktades mot samt vilka åtgärder personalen vidtog (Woods, Ashley, 

Kayto & Heusdens, 2008). Enligt Vaaler et al. (2011) ökar SAOS-R personalens medvetenhet 

om riskfaktorerna vid våld och kan därmed leda till ett minskat antal incidenter.   

Brøset Violence Checklist (BVC) är ett formulär som personalen använder för att bedöma 

risken för våld och hot inom de närmaste 24 timmarna. Skalan består av sex parametrar; 

förvirring, irritabilitet, bullrighet, verbala hot, fysiska hot och attacker på objekt. Om en 

patient uppfyller en parameter får de en poäng och noll poäng om den inte uppfylls. En 
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summa av noll antyder att risken för våld är liten. Poäng mellan ett och två innebär en ökad 

risk för våld och förebyggande åtgärder bör vidtas. Vid tre poäng eller mer är risken för våld 

överhängande. Omedelbara preventiva åtgärder behöver sättas in och en plan bör upprättas för 

att hantera en eventuell tvångsåtgärd (Abderhalden et al., 2004). 

Bergenmodellen är en modell för hot- och våldsprevention som ursprungligen kommer från 

Norge. Modellen utgår från ett etiskt ”icke-skada” perspektiv och grundar sig på 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommendationer för våldsprevention och bemötande 

för hälso- och sjukvårdspersonal. Fokus är att arbeta förebyggande och på så sätt skapa goda 

relationer mellan patient och personal. Modellen innehåller också tydliga riktlinjer för hur 

personalen ska agera och förhålla sig till hot- och våldshändelser. Grunden är att både patient 

och personal ska känna sig trygga. Att arbeta enligt Bergenmodellen innebär bland annat att 

ha ett etiskt förhållningssätt, förmåga att sätta gränser och lugna patienter, använda sig av 

riskbedömningsinstrument samt att uppmärksamma både patientens och personalens 

upplevelser i samband med tvångsåtgärder. Det praktiska arbetssättet innebär att kunna 

tillämpa självförsvar, hantera konfliktsituationer och ett säkert genomförande av 

tvångsåtgärder (Stockholms läns sjukvårdsområde [SLSO], 2009)  

2.3.3 Specifika omvårdnadsåtgärder 

Tvångsmedicinering får tillämpas om en patient som vårdas enligt någon av tvångslagarna 

vägrar att underkasta sig den behandling som läkaren ordinerar (Gustavsson, 2010). Vid 

sådana tillfällen ska största möjliga hänsyn visas patienten och det ska ske så skonsamt som 

möjligt (LPT, SFS 1991:1128, 2a §, 2b §). Då medicinering utgör en av hörnstenarna i 

psykiatrisk behandling är det viktigt med en bra följsamhet. Dålig compliance kan leda till ett 

ökat lidande för patienten och en längre vårdtid än vad som är nödvändigt. Det är denna risk 

som utgör rättslig och etisk grund för att behandla patienter mot deras vilja (Jarrett, Bowers & 

Simpson, 2008). Det ingår i sjuksköterskans ansvar att administrera läkemedlen till patienten 

(Socialstyrelsen, 2005).     

Bältesläggning innebär att en patient som riskerar att utgöra en fara för sig själv eller annan, 

får spännas fast i bälte eller liknande under en kortare period. Vid dessa tillfällen måste 

vårdpersonal ständigt vara närvarande (LPT, SFS 1991:1128, 19 §). Vid kvarhållning i bälte 

längre än fyra timmar måste anmälan ske till Socialstyrelsen och den beslutande läkaren 

måste undersöka patienten (Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS], 2008:18, kap. 3, 2 
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§). Enligt Strand, Holmberg och Söderberg (2009) ska tvång endast utföras i yttersta nödfall 

och med största möjliga respekt för patienten. Vidare anser författarna att det är viktigt att 

sådana situationer utförs av utbildad personal som är vana vid konflikthantering och kan 

hantera våldsamma situationer.  

Avskiljning innebär att patienten hålls avskild, exempelvis på sitt eget rum. Detta får läkaren 

besluta om vid störande eller aggressivt beteende som därigenom försvårar vården för andra 

patienter. Personalen ska fortlöpande ha uppsikt över patienten vid dessa tillfällen. 

Tidsgränsen är högst åtta timmar men kan efter beslut av läkare och rapportering till 

Socialstyrelsen förlängas med ytterligare åtta timmar (LPT, SFS 1991:1128, 20 §). Vid 

förlängning måste den beslutande läkaren undersöka patienten (SOSFS, 2008:18, kap. 3, 2 §). 

 

2.4 Forskning angående patienters upplevelser av tvångsåtgärder 

Greenberg, Moore-Duncan och Herron (1996) intervjuade 30 patienter om deras åsikter av att 

ha blivit tvångsmedicinerade.  De fann att patienterna oftast kände sig kränkta under 

tvångsmedicineringen. Känslorna beskrevs som hjälplöshet (33%), ilska (40%), skam (13%), 

panik (23%), men även lättnad (23%). 

Haglund, Von Knorring och Von Essen (2003) fann i en intervjustudie att patienterna kände 

ilska, frustration, irritation, sorg och panik när de skulle tvångsmedicineras. Patienterna såg 

detta som ett straff. En del trodde också att de skulle bli sjuka eller dö av medicinen. Enligt 

Greenberg et al. (1996) är det vanligaste skälet till att patienterna vägrade medicinering rädsla 

för biverkningar. Andra skäl är att de känner sig så pass friska att de inte behöver medicin, 

psykotiska föreställningar som en tro att medicinen är gift samt en rädsla för att bli beroende 

av medicinen.  
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2.5 Forskning angående sjuksköterskors upplevelser av tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder är ett etiskt dilemma för sjuksköterskan (Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, 

Leino-Kilpi & Välimäki, 2004; O´Brien & Golding, 2003). Enligt Lind et al. (2004) sågs 

tvångsmedicinering som den mest problematiska av tvångsåtgärderna. Vuckovich och 

Artinian (2005) tar upp hur sjuksköterskorna rättfärdigar utförandet av tvångsmedicinering. 

Sjuksköterskorna ansåg att patientens behov av medicinering var det största skälet för 

handlandet. Sjuksköterskorna ansåg även att det var inhumant att inte medicinera patienten 

eftersom denne led (a.a.).  

Att utföra tvångsåtgärder upplevde sjuksköterskorna som plågsamt. De kände ångest och 

frustration men tyckte i slutändan att det var bra för patienten (Happell & Harrow, 2010).  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Paterson och Zderad (1976) är två sjuksköterskor som främst varit verksamma inom 

psykiatrisk vård. De har utvecklat omvårdnadsmodellen Humanistic Nursing. Enligt Paterson 

och Zderad är målet för all omvårdnad välbefinnande. För att uppnå detta behöver 

sjuksköterskan ha självkännedom och en god relation med patienten. Med en medvetenhet om 

sina egna värderingar och förutfattade meningar kan hon hålla tillbaka dessa och på så sätt 

möta patienten utifrån dennes perspektiv. Många känslor såsom skuld, ångest, smärta och 

avsked är vanliga i omvårdnadsarbetet. En förmåga hos sjuksköterskan att själv känna och 

reflektera över dessa känslor ger bättre förutsättningar att möta patienten i dennes livsvärld. 

Att patienten känner att vårdaren möter denne på ett gemensamt plan kan skänka lindring och 

tröst.  

I mötet mellan patient – sjuksköterska är närvaro ett centralt begrepp. För att skapa ett 

autentiskt möte måste sjuksköterskan vara närvarande med hela sin person och möta 

patienten som ett unikt subjekt. Relationen benämns som en Jag-du-relation och ska präglas 

av känsla, vilja och tillgänglighet.  Ibland måste hon dock komplettera detta med en Jag-det-

relation. Sjuksköterskan objektifierar då patienten och distanserar sig för att utföra uppgifter 

av mer naturvetenskaplig natur. Förmågan att kunna växla mellan att vara och att göra kallar 

Paterson och Zderad (1976) ”allting-samtidigt”.  
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3 Problemformulering 

Tvångsvårdens syfte är att medverka till att patienten blir så pass bra att han eller hon vill ha 

vård frivilligt. Inom psykiatrin förekommer tvångsåtgärder, bland annat i form av 

bältesläggning, avskiljning och medicinering med tvång där patientens integritet och 

autonomi kränks. Två grundläggande principer för sjuksköterskan är att göra gott genom 

vårdande och att respektera patientens självbestämmande. Att kränka patientens autonomi för 

att lindra lidande på lång sikt är ett etiskt dilemma. I och med att sjuksköterskan åläggs att se 

till att tvångsåtgärderna utförs vill vi undersöka om relationen till patienten påverkas.   

 

4 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors uppfattning om tvångsåtgärders 

inverkan på omvårdnadsrelationen.  

4.1 Frågeställningar  

Vad väcker tvångsåtgärder för känslor hos sjuksköterskan?  

Vilka konsekvenser har tvångsåtgärder för omvårdnaden?  
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5 Metod 

5.1 Design 

Studien är en intervjustudie med kvalitativ ansats. Målet med en kvalitativ studie är att få en 

djupare förståelse för ett fenomen så som respondenten upplever det i sitt sammanhang (Polit 

& Beck, 2010). Studien genomfördes genom individuella intervjuer med sex yrkesverksamma 

sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård. Intervjuerna belyser respondenternas egna 

uppfattningar om hur omvårdnadsrelationen till patienter påverkas av tvångsåtgärder så som 

bältesläggning, avskiljning och tvångsmedicinering.  

5.2 Urval  

För att belysa syftet rekryterades sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk tvångsvård. I 

studien tillämpades ett bekvämlighetsurval. Inklusionkriterier för studien var legitimerade 

sjuksköterskor verksamma inom sluten psykiatrisk vård vid tiden för intervjutillfället. Vidare 

skulle respondenterna ha varit med om och utfört tvångsåtgärder i sin yrkesroll som 

sjuksköterska. 

Kontakt etablerades per telefon med verksamhetschefen på den klinik där studien avsågs att 

genomföras. Muntligt tillstånd för studien införskaffades härigenom. Därefter kontaktades 

enhetsansvarig sjuksköterska, också detta via telefon, för presentation av författarna och 

studien. Utifrån inklusionskriterierna föreslog denne lämpliga sjuksköterskor verksamma på 

den aktuella avdelningen att tillfråga. Ett följebrev skickades till respondenterna (se bilaga 2) 

via e-post med studiens syfte, allmänna forskningskrav samt bifogad intervjuguide. Samtliga 

tillfrågade respondenter valde att delta i studien. Alla arbetade enligt Bergenmodellen.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) 

innehållande öppna frågor och en fallbeskrivning. Öppna frågor syftar till att respondenten 

ska berätta fritt om sina erfarenheter (Polit & Beck, 2010). Fallbeskrivningens syfte var att 

väcka respondentens tankar kring ämnet. Enligt Polit och Beck (2010) kan en intervjuguide 

användas för att säkerställa att alla frågor berörs och att respondenten får tala fritt kring dessa. 

En pilotintervju genomfördes med en sjuksköterska verksam på en psykiatrisk avdelning för 

att utvärdera frågornas relevans och kvalitet. Frågorna i intervjuguiden upplevdes av 

författarna att svara på syftet men kompletterades med följdfrågor för att få respondenten att 
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utveckla sina svar där det var nödvändigt. Pilotintervjun bedömdes ge ett så pass bra underlag 

att författarna beslutade sig för att inkludera denna i resultatet. 

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum i anslutning till vårdenheten där 

sjuksköterskorna arbetade. Enligt Kvale och Brinkman (2009) ska intervjun inledas med en 

kort orientering där syftet beskrivs och information om elektronisk inspelning ges.  

Respondenterna läste igenom den tidigare förmedlade informationen och fick möjlighet att 

ställa eventuella frågor innan intervjuerna började. Innan ljudupptagningen startade 

tydliggjordes begreppen tvångsåtgärder och respondenten fick läsa igenom fallbeskrivningen. 

För varje intervju avsattes 15 minuter men ingen av respondenterna använde hela den avsatta 

tiden. Intervjuerna för respektive sjuksköterska varade mellan 5-13 minuter. Författarna ledde 

intervjufrågorna i tre intervjuer var medan den andre bidrog med följdfrågor. Materialet 

spelades in elektroniskt i sin helhet.   

5.4 Dataanalys  

Det insamlade datamaterialet har bearbetats med en kvalitativ innehållsanalys enligt Hällgren 

Graneheim och Lundman (2004). Analysen har fokuserat på det manifesta innehållet. Det 

manifesta innehållet är det synliga och uppenbara i texten (a.a.).  

Materialet transkriberades samma eftermiddag medan intervjuerna var färska i minnet. 

Transkriberingen utfördes med hjälp av två datorskärmar där den ena användes för att skriva 

ner materialet och den andra för ljuduppspelning. Författarna skrev tre intervjuer var.  

Det transkriberade materialet lästes först igenom enskilt ett flertal gånger för att få en känsla 

för texten. Författarna markerade först meningsenheter var för sig. Därefter analyserades och 

diskuterades meningsenheterna tillsammans tills konsensus uppnåddes. Nästa steg i 

analysprocessen var att göra texten kortare genom kondensering. Materialet bearbetades 

gemensamt för att se till att ingen väsentlig del av meningsenheten gick förlorad. Från den 

kondenserade meningsenheten abstraherades det väsentliga i meningen och koder bildades. 

För att säkerställa kodernas giltighet kontrollerades de mot kondenseringar och 

meningsenheter. Genom att sortera koderna efter sitt innehåll och sammanhang bildades nio 

preliminära kategorier. Efter övervägande författarna emellan formades slutligen sex 

kategorier. När tvetydighet uppstod angående en kods placering i en kategori diskuterades 

detta gemensamt. Processen innebar att hela tiden gå tillbaka till grundmaterialet för att 
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garantera kodernas och kategoriernas tillämplighet. Exempel på analysprocessen vad gäller 

tvångsåtgärder, från meningsenhet till kategori, visas i tabell 1.   

Tabell 1 Exempel på analysprocessen vad gäller tvångsåtgärder 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

..när man 

utövar 

tvångsåtgärder, 

att patienten 

hela tiden ska 

bli bemött med 

respekt.  

Utöva 

tvångsåtgärderna 

med respekt. 

Utöva med 

respekt 

Empati och 

respekt 

Professionellt 

förhållningssätt 

..det där gick 

ju ganska bra, 

det gick att 

resonera med 

honom efteråt 

och varför det 

blev såhär, 

varför han 

gjorde på det 

sättet och han 

kunde förklara. 

Det gick bra, det 

gick att 

resonera. Han 

kunde förklara. 

Samtalet skapar 

förståelse 

 Vårdande 

samtal 
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6 Etiska aspekter  

Vid kvalitativ forskning är de etiska övervägandena mer komplicerade än vid kvantitativa 

metoder. Anonymiteten omöjliggörs i kvalitativ forskning då det ligger i metodens natur att 

utföra intervjuer och observationer. Av denna anledning är det av största vikt att materialet 

hanteras konfidentiellt (Broussard, 2006). Enligt Polit och Beck (2010) ska informationen till 

respondenterna angående studien vara adekvat och lättförståelig så att de kan ta ställning till 

deltagande. Olsson och Sörensen (2007) framhåller att informationen ska vara både skriftlig 

och muntlig och ges i god tid. Rätten att avbryta när som helst utan vidare förklaring ska 

tydligt framgå.   

Studien har godkänts av ansvarig klinikchef samt verksamhetschef på den berörda 

avdelningen och genomförts enligt de forskningsetiska principerna. De deltagande 

sjuksköterskorna har fått information om studiens syfte och allmänna forskningskrav både 

skriftligen och muntligen.  

Författarna har under studiens gång hanterat materialet så konfidentiellt som möjligt. 

Ljudinspelningarna och den transkriberade texten har förvarats så att ingen utomstående har 

kunnat komma åt dessa. Det inspelade ljudmaterialet raderades efter transkribering. Det har 

inte gått att härleda respondenternas klinik eller avdelning i materialet.  
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7 Resultat 

Resultatet från analysen utmynnade i 45 meningsenheter med tillhörande kondenseringar och 

koder. Dessa illustreras i form av sex kategorier varav tre har underkategorier (se figur 1). För 

att styrka studiens resultat kommer citat från respondenterna att presenteras. Sjuksköterskorna 

i studien bestod av tre kvinnor och tre män. Åldersfördelningen var 25-45 år och 

respondenterna hade 1-15 års erfarenhet av sluten psykiatrisk vård som tjänstgörande 

sjuksköterska. Intervjuerna i studien varade mellan fem och tretton minuter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Kategorier och underkategorier 
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känslor 
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7.1 Sjuksköterskans känslor 

Alla sjuksköterskorna tyckte att tvångsåtgärder väckte många känslor hos dem. Innan kände 

flera en vånda inför att ha tagit rätt beslut.  

”Det svårast är ju innan man verkligen tar det här beslutet. Ska det bli bältesläggning eller 

inte? Det tycker jag är det svåraste som sjuksköterska i det här läget.” 

Under tvångsåtgärden beskrev tre respondenter ett obehag.  

”Även om man vet att man gör det för patientens bästa känns det ju mer obehagligt att gå in 

och göra en sådan här sak när någon behöver stå och hålla i och patienten skriker att den inte 

vill.” 

Rädsla och nervositet är något som en sjuksköterska uttryckte. Respondenten menar att det 

är viktigt att hantera dessa känslor i stunden för situationen.  

”Man blir lite ångestladdad och kanske nervös. Jag känner ju en ganska stor rädsla i sådana 

situationer, jag tycker att det är väldigt jobbigt. Men det är också något jag måste hantera.” 

Efteråt uttryckte fyra av sjuksköterskorna en känsla av misslyckande och självkritik för att 

situationen hunnit eskalera så långt att tvångsåtgärden blev nödvändig. 

”Det var tråkigt att det skulle behöva gå så långt, men eftersom vi hade försökt få hejd på det 

innan vi såg att det bara rasade iväg, så kändes det som att det var nödvändigt och sista 

utvägen.”  

”Patienten hamnade i en situation som han inte hade behövt hamna i. Man blir självkritisk 

efter en sådan händelse.” 

Fyra sjuksköterskor tog upp vikten av att bearbeta sina upplevelser och känslor tillsammans 

med sina kollegor efter en tvångsåtgärd. 

”Personalen får gå igenom och sitta och prata om hur man upplevde det och kände det. Vad 

som var bra eller om det var någonting som var mindre bra.” 
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7.2 Sjuksköterskans uppfattning av patientens känslor 

Tacksamhet 

Två sjuksköterskor beskriver att tvångsåtgärder kan vara positivt för patienten. När patienten 

inte har kontroll över sig själv kan de uppleva en trygghet i att någon håller i och på så sätt 

hindrar dem från att utföra sina negativa handlingar.  

”Ibland kan tvångsåtgärderna eller bältningar till exempel kännas bra för patienten. De 

känner att de får trygghet när någon håller i, när de får den här kontakten.” 

”Efteråt så kunde han själv beskriva att det var den bästa utvägen för honom, för när han väl 

låg bältad så tyckte han det var skönt att han inte kunde utföra alla de här 

tvångshandlingarna.” 

Ofta kommer patienten och tackar efter en tvångsåtgärd när han eller hon har bättre 

sjukdomsinsikt. Om detta berättar en sjuksköterska.  

”Jag vet ju ändå innerst inne att men det här är något som jag gör för patienten och den 

kommer må mycket bättre och oftast kommer de ju efteråt och tackar för att man har gjort 

det.” 

Sviken i stunden 

Två av sjuksköterskorna upplever att patienterna kan uttrycka ilska, irritation och svek under 

själva tvångsåtgärden men att det är en känsla som oftast är snabbt övergående.  

”Det kanske känns så just när man ger den att patienterna uttrycker att man sviker dem men 

sedan när medicinen börjat verka så inser de egentligen vad som har hänt och då brukar det 

funka.” 

Utlämnad 

En sjuksköterska beskriver de direkt negativa känslor som patienter kan uppleva i samband 

med tvångsåtgärder.  

”Många patienter går ju direkt in i duschen eller något i den stilen, de beskriver att de känner 

sig väldigt ensamma, övergivna och en känsla av äckel kan de beskriva.” 
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Opersonligt riktad ilska  

Trots att tvångsåtgärder ibland kan gå tumultartat till och starka känslor är iblandade uppfattar 

två sjuksköterskor att patienten inte är arga på dem personligen.  

”De flesta förstår nog att de inte är något personligt utan det hade hänt ändå oavsett om det 

var jag eller någon annan och det här måste göras.” 

”Sedan är jag som en budbärare, så det är sällan som jag har upplevt, att även under 

dramatiska förhållanden, man gett en injektion att man själv har fått så mycket tillbaka av 

patientens aggression.” 

 

7.3 Professionellt förhållningssätt 

Empati och respekt 

Två sjuksköterskor i studien betonade vikten av att möta patienten med empati och respekt i 

situationen för tvångsåtgärden.  

”Jag tror att det är viktigt att man kan fortsätta känna empati för patienten i det här läget så 

att man inte man känner sig arg eller irriterad eller sådär.” 

”Just det här med att framförallt när man utövar tvångsåtgärder, att patienten ska hela tiden 

bli bemött med respekt.” 

”Sedan tycker man ju väldigt synd om patienten ändå. Just för att de mår dåligt.” 

Organisation och struktur 

En sjuksköterska beskrev vikten av ett bra arbetssätt vid tvångsåtgärder. En tydlig 

organisation där alla jobbar tillsammans på ett strukturerat sätt gör att situationen kan hanteras 

på ett bra sätt av personalen. Detta, menar sjuksköterskan, gör att händelsen ofta blir 

odramatisk.   

”Det är oftast väldigt kontrollerat och görs på ett sätt så att det blir tryggt och bra för 

patienten.” 

”När det går väldigt bra och man känner att man har bra struktur och organisation kring det 

så känns det oftast ganska lugnt, tryggt och det känns aldrig särskilt dramatiskt.” 
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En annan sjuksköterska tyckte att organisation och struktur vid tumultartade situationer gör att 

personalen kan hantera tvångsåtgärder på ett sätt som är bra för patienten. Han upplevde en 

skillnad i arbetssättet mot tidigare.  

”Så har jag sett en skillnad i hur personalen hanterar saker och ting. Och här så hanterar vi 

det otroligt bra, patienten bara låg där i de grepp vi lärt oss, det fungerade jättebra.” 

 

7.4 Vårdande samtal 

Fem sjuksköterskor tar upp samtalet efter tvångsåtgärden som en betydelsefull del i att 

bearbeta situationen och komma vidare. Genom samtalet får patienten en möjlighet att berätta 

sin version av det inträffade och samtidigt höra personalens syn.  

”Helst inom ett dygn eller så snart det går ha det där de får blåsa ur sig sina tankar och 

känslor och ge sin version. Bara säga vad de tyckte och tänkte. Vi erbjuder också dem vår 

version av det.” 

En sjuksköterska ser att tvångsåtgärderna indirekt stärker relationen med patienten i och med 

att de har haft någon gemensamt att samtala om.  

”Ofta tycker jag att det har skapat mycket. Det har ofta gjort att man har fått en bra relation 

efteråt, för att man har haft den här situationen att prata om med patienten sedan när 

patienten mår mycket bättre.”  

Samtalen efteråt gör att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska blir bättre. 

Vårdaren försöker skapa en förståelse för patientens handlande och känslor samt förklarar 

personalens agerande. Därigenom skapas en bättre kontakt. Detta beskriver två 

sjuksköterskor.   

”Vet du varför du fick en extra spruta till exempel. Vet du varför du blev bältad och man sitter 

och pratar om det. Ja, kanske man har fått en bättre kontakt då inte vet jag.” 

”Min erfarenhet är att det har ändå lett till någonting gott i kommunikationen med patienten 

och personalen.” 
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7.5 Tillitsfull relation 

Två sjuksköterskor i studien beskrev vikten av att vårda relationen med patienten aktivt. Att 

ha en bra relation till patienten ger en trygghet i omvårdnaden. Tilliten som kännetecknar en 

bra relation gör att själva tvångsåtgärden underlättas.  

”Relationen är ju väldigt viktig alltså det är ju något man måste jobba på hela tiden.” 

”Man kan ju ta det åt andra hållet att känner jag att jag har en bra relation till patienten så 

fungerar det oftast bättre på något sätt för då känner de sig ju trygga.” 

”Då blir hela situationen mycket bättre och de känner att de har någon där som de litar på, 

som de är trygga med och då känns det inte lika dramatiskt för dem heller.” 

 

7.6 Tvång som maktmedel 

Att maktförhållandet mellan sjuksköterska och patient är tydligt inom psykiatrisk vård talar en 

sjuksköterska om. Respondenten beskriver att det är mycket som sker under tvång som är 

outtalat eller åtminstone inte fysiskt.  

”Det är en väldigt tydlig maktskillnad mellan patient och personal.”  

”Alla vet ju att de måste ta medicinen, men det är ju under lugna former, artiga former, men 

man måste ju vara medveten om att det fortfarande är tvång med i det här.” 

Sjuksköterskan menar att det är viktigt att reflektera över dessa situationer och att fundera på 

vad patienten kan få påverka för att denne ska känna mindre makt och tvång. En annan 

sjuksköterska talar om tvångsåtgärder som ett osynligt maktmedel.   

”Det är ju ett otroligt maktmedel och jag tror att det finns inbyggt där, vi kan om vi vill. Det 

är ingenting man pratar om, men jag tror att det finns där.” 

Respondenten beskriver också det etiska dilemmat med psykiskt tvång.  

”Det finns inget som heter psykiskt tvång i lagstiftningen utan det är fysiskt tvång. Det kan 

man ibland ifrågasätta om det känns rätt eller inte. När vi berättar om du inte tar den här 

kommer vi..är det inte tvång då?” 
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Resultatslutsats 

Alla respondenter ansåg att tvångsåtgärder inte inverkade negativt på omvårdnadsrelationen. 

Sjuksköterskorna menade att det oftast inte är någon skillnad efteråt. Två sjuksköterskor 

beskrev:  

”Jag har aldrig fått en dålig relation med patienten för att man har gjort en tvångsåtgärd 

utan det brukar oftast fungera som vanligt efteråt.” 

”Den som har fått mest tvångsåtgärder det är den som jag är PAS [patientansvarig 

sjuksköterska] till. Och relationen mellan henne och mig är väldigt bra ändå.” 

En sjuksköterskas uppfattning är att relationen snarare har blivit starkare.  

”Jag har faktiskt aldrig varit med om att det har påverkat relationen på ett negativt sätt. 

Tvärtom faktiskt!”  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion       

   

Design 

Denna studies syfte var att belysa sjuksköterskors uppfattning om tvångsåtgärders inverkan på 

omvårdnadsrelationen. Den kvalitativa forskningsmetoden med semistrukturerade intervjuer 

valdes för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. Enligt Segesten (2006) syftar 

empirisk forskning till att skapa ny kunskap. Då det inte finns så mycket forskning kring det 

valda ämnet valdes detta tillvägagångssätt.   

Urval 

Författarna till innevarande studie använde sig av ett bekvämlighetsurval. Kontakt togs med 

enhetschefen på den berörda avdelningen där inklusionskriterierna presenterades. Dessa 

innefattade från början sjuksköterskor med fem års erfarenhet av psykiatrisk vård. Detta för 

att säkerställa att respondenterna hade varit med om sådana situationer som studien ville 

belysa. När yrkeserfarenheten inte kunde tillgodoses ändrades inklusionskriterierna till att 

inbegripa sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård med erfarenhet av tvångsåtgärder. 

Författarna till denna studie hade inte någon möjlighet att påverka urvalet av respondenterna 

förutom genom ställda inklusionskriterier. Detta eftersom enhetschefen tog på sig uppgiften 

att tillfråga lämpliga deltagare. En fördel med att använda sig av ett bekvämlighetsurval är att 

det ofta är effektivt (Polit & Beck, 2010). Då författarna var tvungna att ta hänsyn till 

tidsaspekten ansågs det vara en lämplig urvalsmetod.  

Polit och Beck (2010) anser att det inte finns några regler för hur många deltagare en 

kvalitativ studie ska innefatta.  Polit och Beck menar också att det räcker med ett relativt litet 

urval om respondenterna är effektiva kommunikatörer och har en god förmåga att reflektera 

över sina erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009, s.129) skriver: ”Intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. Vanligtvis innebär detta mellan 

5-25 deltagare. När kontakten med enhetschefen togs framförde vi önskemålet om fyra 

respondenter. Vid intervjutillfället tillkom det en sjuksköterska som var villig att delta när de 

övriga fyra intervjuerna var genomförda. Då respondenten uppfyllde kriterierna för 

deltagande valde författarna att inkludera denne i studien. Även pilotintervjun inkluderades då 
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författarna ansåg att den gav ett så pass bra material. Totalt genomfördes alltså sex intervjuer, 

vilket ansågs vara tillräckligt för att svara på syftet.      

Datainsamlingsmetod 

En pilotintervju genomfördes innan för att pröva frågorna och träna på upplägget. Lantz 

(2007) anser att en provintervju är bra för att uppskatta tidsåtgången och inte riskera att 

behöva bryta i förtid. Pilotintervjun i denna studie tog 13 minuter. Därför avsattes 15 minuter 

per intervju. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är en pilotstudie ett bra sätt att kontrollera att 

den uppgjorda forskningsplanen fungerar. Författarna av innevarande studie anser att 

resultatets tillförlitlighet stärks av den genomförda pilotintervjun.      

Då denna studie avsåg att belysa uppfattningar och känslor valdes öppna frågor enligt en 

intervjuguide. En intervjuguide säkerställer att alla ämnen som forskarna avser att studera 

kommer med. Polit och Beck (2010) beskriver detta som semi-strukturerade intervjuer och 

menar att det är ett bra sätt att få respondenterna att berätta fritt om ämnet. Intervjuguiden 

skickades via enhetschefen till respondenterna en vecka innan intervjutillfället. Anledningen 

var att få dem att reflektera över ämnet och skapa goda förutsättningar för att få ut så mycket 

information som möjligt. Två av respondenterna hade inte läst den bifogade guiden på 

förhand. Det är tänkbart att dessa inte hade samma möjligheter att ge lika uttömmande svar.      

Ytterligare ett skäl att använda semi-strukturerade intervjuer var möjligheten att ställa 

följdfrågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är följdfrågor ett sätt att få respondenten att 

utveckla sina svar. Ibland kan det till och med räcka med att den som intervjuar nickar, ”mm-

ar” eller gör en paus. Detta hade inte kunnat tillgodoses med enkäter som insamlingsmetod.       

En annan intervjumetod som ofta används är fokusintervjun. Svårigheterna med denna är att 

diskussionen kan upplevas som rörig att sammanställa. Det kan vara svårt att urskilja vem 

som har sagt vad när intervjuaren inte är bekant med respondenterna. Fokusintervjun har 

också en tendens att sväva iväg i sitt innehåll och intervjuaren har inte samma kontroll (Kvale 

& Brinkmann, 2009). När intervjuer genomförs i grupp kan vissa respondenter känna sig 

obekväma med att delge sina åsikter och uppfattningar (Polit & Beck, 2010). En fördel med 

fokusgrupper är dock tidsaspekten. Polit och Beck (2010) anser fokusintervjuer vara ett 

effektivt sätt att inhämta material, men då författarna fick tillgång till respondenterna under en 

och samma eftermiddag ansågs inte effektivitetsaspekten väga över till fokusintervjuns fördel. 

Eftersom denna studie berör relationer skulle vissa respondenter kunna hämmas av en 
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fokusintervju. Författarna till denna studie ville också ha den kontroll som en semi-

strukturerad intervju innebär.  

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum som personalen anvisade. Enligt Lantz (2007) är 

den fysiska miljön viktig vid intervjuer. Lantz anser att miljön kan påverka kommunikationen 

positivt eller negativt. Vidare menar Lantz att lokalen ska vara fri från störande inslag. 

Rummet låg i anslutning till avdelningen och inte på densamma vilket borgade för att 

sjuksköterskorna som deltog inte skulle bli störda av patienter eller övrig personal. Trots detta 

var det tvunget att byta lokal inför den sista intervjun då rummet skulle användas till annat. I 

och med att avbrottet inte skedde mitt i en intervju anser författarna till innevarande studie att 

resultatet inte påverkades. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att en kort orientering innan intervjun är viktigt. Även en 

enskild intervju kan kännas obekväm för respondenten då denne ska tala fritt om sina känslor 

och erfarenheter för någon de inte känner. Genom att ge en introduktion och presentera ämnet 

skapades en trygghet hos respondenterna. Respondenten informerades om ljudinspelningen 

och gavs även möjlighet att ställa frågor innan intervjun började.  

Att registrera intervjuer kan göras på många olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Författarna valde att spela in intervjuerna med en diktafon för att underlätta 

databearbetningen. Nackdelen med detta skulle kunna vara att respondenten blir nervös och 

därmed mer återhållsam i sina svar (Lantz, 2007). Enligt Polit och Beck (2010) brukar 

intervjupersonen ofta glömma bort inspelningen efter några minuter. Författarna till denna 

studie upplevde inte att respondenterna påverkades av ljudinspelningen. Alternativet hade 

varit att registrera intervjun med hjälp av block och penna. Detta kan dock upplevas som 

distraherande av båda parter (Kvale & Brinkmann, 2009). Anteckningar hade heller inte 

möjliggjort en ordagrann transkribering. I och med ljudinspelningen kunde författarna till 

denna studie också koncentrera sig på vad respondenten förmedlade och samtalet antog en 

mer informell karaktär. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp vikten av en bra avslutning av 

intervjun. Detta gjordes i och med en avrundning där författarna frågade om respondenterna 

hade något att tilläga.   

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det värdefullt att den som intervjuar också transkriberar 

materialet. Vidare menar Olsson och Sörensen att detta bör ske så nära intervjun som möjligt. 

Då båda författarna av denna studie var med vid samtliga intervjuer transkriberades materialet 
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tillsammans. Detta ledde till att språkliga skillnader i skrift och feltolkningar av materialet 

kunde undvikas. Transkriberingen genomfördes samma dag.  

Intervjuer skrivs oftast ut ordagrant inklusive pauser och andra ljud (Olsson & Sörensen, 

2007). Detta gjordes också men författarna korrigerade citaten i efterhand för talspråkliga 

uttryck så som ”mm”, ”liksom” och ”alltså”. Korrigeringarna gjorde också texten mer läsbar 

och säkrade respondenternas konfidentialitet eftersom även säregna uttryck togs bort.        

Kvale och Brinkmann (2009) anser att en ordagrann publicering till och med kan vara oetisk 

då språkliga tillkortakommanden kan framställa respondenterna i dålig dager.  

Dataanalys 

Polit och Beck (2010) tar upp tre stora utmaningar med analys av kvalitativ data. Det finns 

inga universella regler för hur dataanalysen ska gå till. Vidare krävs det en stor arbetsinsats 

och en god induktiv förmåga av forskarna (a.a.). Författarna i denna studie har utgått från 

Hällgren Graneheim och Lundman (2004) i analysen av det manifesta innehållet. En manifest 

innehållsanalys valdes då författarna av innevarande studie ville fokusera på vad texten sade, 

till skillnad från en latent analys som innebär en djupare tolkning.    

Processen har inneburit ett gemensamt analyserande av texterna, där författarna hela tiden 

gick fram och tillbaka mellan ursprungsmaterialet och koder samt kategorier tills konsensus 

uppnåddes. Detta ökar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) tillförlitligheten i 

resultatet. Författarna av denna studie anser att resultatets giltighet stärks i och med citaten 

från respondenterna. Detta beskriver också Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Ett 

ytterligare sätt att öka giltigheten är att beskriva analysarbetet och urvalet noggrant (a.a.). 

Forskaren har alltid med sig en viss förförståelse. Det är av stor vikt att denna redovisas för 

läsaren (Olsson & Sörensen, 2007). Författarnas förförståelse av ämnet består av 

verksamhetsförlagd utbildning inom sluten psykiatrisk vård samt arbetslivserfarenhet inom 

densamma. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att ha en professionell distans till 

tolkningen av materialet och att forskarna inte identifierar sig för starkt med 

intervjupersonerna. Som sjuksköterskestuderande identifierar sig författarna av denna studie 

förvisso med respondenterna i och med att de är sjuksköterskor. En medvetenhet och ett 

reflekterande över förförståelsen av författarna har dock troligtvis gjort att ett neutralt 

förhållningssätt har kunnat iakttas.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Denna studies frågeställningar innefattade vilka känslor som väcktes hos sjuksköterskan samt 

vilka konsekvenser tvångsåtgärder hade för omvårdnaden. Studien visade att många känslor 

väcktes hos sjuksköterskan. Resultatet visade även att sjuksköterskan med hjälp av ett 

professionellt förhållningssätt och vårdande samtal skapade en tillitsfull relation med 

patienten. Detta gjorde att tvångsåtgärderna inte hade en negativ inverkan på 

omvårdnadsrelationen och därmed inte heller på omvårdnaden. En respondent ansåg till och 

med att den stärktes som en indirekt konsekvens av dessa. Resultatet ledde fram till sex 

kategorier varav tre hade underkategorier.  

Sjuksköterskans känslor 

Tvångsåtgärder väckte många känslor hos respondenterna i denna studie. Två sjuksköterskor 

kände en vånda inför att ta beslutet, och en oro för att ha tagit rätt beslut. Kontio et al. (2010) 

fann också att dessa känslor väcktes i samband med tvångsåtgärder. 

Respondenterna i innevarande studie upplevde obehag, rädsla, nervositet och ångest i 

samband med utförandet av tvångsåtgärderna. Detta styrks av Moran et al. (2009) samt 

Kontio et al. (2010). Moran et al. (2009) beskrev obehag, oro och rädsla som vanligt 

förekommande. Kontio et al. (2010) fann att sjuksköterskorna kände rädsla och ångest.  

Sjuksköterskorna i denna studie var ibland självkritiska och såg tvångsåtgärden som ett 

misslyckande. I en studie av Kontio et al. (2010) var sjuksköterskorna också självkritiska till 

sina brister i att finna alternativ till tvångsåtgärden.  

Det fanns ett behov av att tala tillsammans med sina kollegor om de känslor som 

sjuksköterskan upplevde, visar denna studie. I en studie av Moran et al. (2009) tog deltagarna 

inte itu med sina känslor efteråt vilket ledde till ett minskat välmående. I studierna av Stuart et 

al. (2009) och Olofsson et al. (1998) tog de upp de positiva effekterna av ”debriefing” efter en 

tvångsåtgärd. Paterson och Zderad (1976) betonar förmågan hos sjuksköterskan att själv 

känna och reflektera över alla de känslor som uppkommer i omvårdnadsarbetet för att på ett 

bättre sätt kunna möta patienten.    

 

 



25 

 

Sjuksköterskans uppfattning av patientens känslor 

Denna studies resultat visade att de negativa känslor som patienten kan uppleva i samband 

med tvångsåtgärder innefattar ilska, irritation, svek, ensamhet, övergivenhet och en känsla av 

äckel. Detta styrks av ett flertal andra studier; Olofsson och Norberg (2001) fann att 

patienternas integritet kränktes. Stewart et al. (2009) beskrev att patienterna kände ilska, 

skräck och panik och i studien av Holmes, Kennedy och Perron (2004) skildrades känslorna 

som övergivenhet, ilska och skam.  

Sjuksköterskorna i innevarande studie beskrev att de negativa känslorna, om de riktades mot 

personalen, var snabbt övergående. När patienten insåg behovet tyckte de att det var den bästa 

utvägen. De kände trygghet av den fysiska kontakten och tackade oftast sjuksköterskan 

efteråt. Olofsson och Norberg (2001) fann även de att patienterna i efterhand insåg 

tvångsåtgärden som nödvändig och uttryckte sin tacksamhet. Patienterna upplevde också en 

trygghet i den kroppsliga kontakten. 

Professionellt förhållningssätt 

Innevarande studie visar att det är viktigt med en organisation och struktur i arbetssättet för att 

kunna hantera tvångsåtgärder på ett bra sätt. Stewart, Bowers, Simpson, Ryan och Tziggili 

(2009) fann att personalens utbildningsnivå gällande hot- och våldsprevention samt 

fasthållningstekniker skiljde sig åt. Respondenterna i studien av Stewart et al. påtalade 

behovet av en sådan utbildning för att få personalen att agera professionellt i samband med 

tvångsåtgärder.  

Samtliga respondenter i innevarande studie arbetade enligt den tidigare beskrivna 

Bergenmodellen. En sjuksköterska i denna studie upplevde en skillnad i arbetssättet gällande 

hur personalen hanterade våldsamma situationer. Lee et al. (2003) fann i sin studie att 

sjuksköterskorna efterfrågade en tydlig modell att arbeta efter. Sjuksköterskorna gav förslag 

på vad ett sådant arbetssätt skulle kunna innehålla. Dessa inkluderade bland annat grepp- och 

låstekniker som inte förorsakar smärta, preventiva strategier, användande av 

riskbedömningsinstrument och lokala uppföljningsutbildningar. Det sjuksköterskorna 

efterfrågade i studien av Lee et al. är i mångt och mycket identiskt med vad som ingår i 

Bergenmodellen och visar därmed behovet av en modell för att kunna hantera tvångsåtgärder 

på ett bra sätt. Det är möjligt, eller kanske till och med troligt, att resultatet hade blivit 
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annorlunda om innevarande studie genomförts på en avdelning som inte tillämpar denna 

modell. Resultatet är beroende av denna kontext och överförbarheten kan därmed kanske 

ifrågasättas.   

Paterson och Zderad (1976) betonar vikten av att sjuksköterskan kan växla mellan en jag-du- 

och en jag-det-relation. Detta blir särskilt tydligt i samband med tvångsåtgärder då hon 

tillfälligt måste objektifiera patienten för att kunna utföra handlingen på ett säkert och 

professionellt sätt. Innevarande studie visar att det är viktigt att visa empati och respekt även 

vid dessa situationer. Enligt Paterson och Zderad är det viktigt att skifta tillbaka fokus snabbt 

så att patienten möts som ett unikt subjekt.          

Vårdande samtal 

Respondenterna i denna studie tog upp vikten av ett uppföljande samtal med patienten för att 

förstå hur denne upplevde situationen samt att erbjuda personalens syn. Detta styrks av 

Kontio et al. (2010) som fann att samtalet efter tvångsåtgärden var värdefullt för både patient 

och personal. Sjuksköterskorna i studien av Kontio et al. tyckte att det var viktigt att lyssna på 

patientens upplevelser och på så sätt lära sig av dennes erfarenheter. Olofsson, Gilje, 

Jacobsson och Norberg (1998) tar också upp vikten av ett uppföljande samtal men menar att 

det kan vara svårt för sjuksköterskan att närma sig patienten efter en tvångsåtgärd. En studie 

av Larue, Piat, Racine, Menard och Goulet (2010) visade att sjuksköterskorna pratade med 

patienterna efteråt men att de då bara förklarade personalens agerande utan att ta reda på hur 

patienten hade upplevt situationen. Resultatet i innevarande studie lägger fokus på patientens 

erfarenheter i detta samtal.  

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att tvångsåtgärderna kunde leda till någonting gott i 

kommunikationen och ge en bättre kontakt till patienten. Detta är i överensstämmelse med 

Olofsson et al. (1998) där dialogen med patienten fördjupade deras relation. Sjuksköterskan 

måste vara närvarande med hela sin person för att skapa ett autentiskt möte med patienten 

(Paterson & Zderad, 1976).  

Tillitsfull relation 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna tycker att tvångsåtgärderna är lättare att 

genomföra då de har en bra relation med patienten. Detta visar också en studie av Olofsson 

och Norberg (2001). 
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Sjuksköterskorna i innevarande studie betonade vikten av att patienten har någon de kan lita 

på och känna sig trygga med i situationen för tvångsåtgärden. Detta gör att det inte blir lika 

dramatiskt. Resultatet styrks av studien genomförd av Olofsson et al. (1998) som fann att 

sjuksköterskor anser att en bra relation baseras på förtroende och tillit. Sjuksköterskorna 

tyckte också att tvångsåtgärder kunde utföras på ett mer hänsynsfullt sätt, med mindre våld, 

om de kände patienten bra (a.a.).   

Innevarande studie beskrev att relationen till patienten är något sjuksköterskan måste arbeta 

med hela tiden. Olofsson och Norberg (2001) menar också att ett hårt arbete tillsammans med 

patienten leder till en bra relation. 

Enligt Paterson och Zderad (1976) är målet för all omvårdnad välbefinnande. För att uppnå 

detta är en god relation till patienten en av grundförutsättningarna. Sjuksköterskan måste vara 

närvarande och tillgänglig (a.a.). Respondenterna i denna studie betonade vikten av att ha en 

tillitsfull relation med patienten.  

Tvång som maktmedel 

Denna studie visade att det är en tydlig maktskillnad mellan patient och personal, där 

patientens valmöjligheter är starkt begränsade. Psykiskt tvång förekom och makten låg som 

ett osynligt täcke över avdelningen. I en studie av Olofsson och Norberg (2001) beskrev en 

patient en känsla av maktlöshet. Patienten menade att det finns ett tvång även om denne 

accepterade exempelvis medicineringen.  

Innevarande studie visade också att det finns ett inbyggt tvång. En respondent uttryckte det 

som ”vi kan om vi vill”. Liknande situationer beskrivs i studien av Olofsson, Norberg och 

Jacobsson (1995). Sjuksköterskorna i studien av Olofsson et al. talade om tvångsmetoder där 

personalen visade sin styrka genom ett numerärt överläge och därigenom fick patienten att 

inse att aktivt motstånd var lönlöst. 

 

Resultatet i denna studie visar att relationen mellan sjuksköterska och patient inte påverkas 

negativt av tvångsåtgärder. Alla respondenter tycker att det fungerar som vanligt och en anser 

att det till och med stärker relationen. Resultatet styrks genom studien av Olofsson och 

Norberg (2001). De fann att en bra relation kompenserar för de negativa aspekter som 
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tvångsåtgärder innebär. Tidigare studier av Stewart et al. (2009) samt Lee et al. (2003) visar 

att cirka en fjärdedel av sjuksköterskorna ansåg, eller uttryckte en oro över, att relationen 

försämrades på grund av tvångsåtgärder.  

 

8.3 Slutsats 

Tvångsåtgärder väcker många känslor. Hos sjuksköterskan i form av rädsla, obehag och 

ångest och hos patienten i form av ensamhet, svek, tacksamhet och trygghet. Sjuksköterskan 

skapar en tillitsfull relation genom att bemöta patienten med empati och respekt. Genom en 

tydlig struktur kan tvångsåtgärderna genomföras på ett bra och odramatiskt sätt för alla parter. 

En slutsats är att det efterföljande samtalet med patienten är av stor vikt för kommunikationen 

och därmed också för relationen. Här får patienten vädra sina tankar och känslor vilket skapar 

en förståelse för dennes upplevelse av händelsen. Trots de negativa känslorna visar denna 

studie att tvångsåtgärder inte har någon negativ inverkan på omvårdnadsrelationen och därför 

inte heller på omvårdnaden. Relationen kan till och med stärkas. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Relationen till patienten är en central del i den psykiatriska omvårdnaden. Tvångsåtgärder kan 

genomföras på ett lugnt och tryggt sätt där empati och respekt står i fokus tack vare en tydlig 

organisation och struktur. Denna studie visar att det är viktigt med tydliga riktlinjer för att på 

bästa sätt utföra och följa upp tvångsåtgärderna så att relationen med patienten inte skadas.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Psykiatrisk omvårdnad är ett relativt outforskat område. Tvångsåtgärder är 

omvårdnadsåtgärder som är vanligt förekommande inom psykiatrisk vård. För att bättre kunna 

bemöta den psykiskt lidande patienten i dessa situationer är det av stor betydelse att vidare 

forskning bedrivs. Framtida studier skulle kunna fokusera på patientens uppfattning om 

tvångsåtgärders inverkan på relationen med vårdpersonalen.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

En 25-årig man tvångsvårdas för schizofreni på en psykiatrisk klinik. Symtomen började i 

sena tonåren och han har varit intagen flera gånger, alltid enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT). Han är förtidspensionerad och har ett boende i kommunens regi. Tidigare 

intagning föranleddes av att han hade varit hotfull och fysiskt aggressiv mot en av de 

medboende. Han har förklarat sitt beteende med att ”röster” som varit kritiska mot honom 

kommit från denna person. Patienten inkommer nu eftersom han har vägrat peroral 

medicinering och upplever injektioner som ett kränkande övergrepp. Han vill inte ha någon 

medicin överhuvudtaget. Patienten har ingen sjukdomsinsikt och anser att intagningen varit 

obefogad. På avdelningen ter sig patienten psykotisk och går och pratar för sig själv. Från 

dagrummet hörs plötsligt skrik och personal rusar dit. De finner patienten och en 

mentalskötare i slagsmål. Du beslutar om akut bältesläggning med hänvisande till nödvärn. 

Bältesläggningen går tumultartat. Patienten spottar och försöker bita personalen. Senare 

ordinerar ansvarig läkare en injektion som Du administrerar.  

 

 

Vad har du för uppfattning om tvångsåtgärder? 

Beskriv/berätta om en konkret händelse rörande tvångsåtgärder i din profession. 

Vad tänker och känner du i en sådan situation? 

På vilket sätt påverkar tvångsåtgärder din relation till patienten? 
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Bilaga 2 – Följebrev 
 

 
 

2011-04-18 

 

Deltagarinformation  
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är sjuksköterskestudenter som studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 

utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i 

form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Sjuksköterskans uppfattning om tvångsåtgärders inverkan på 

omvårdnadsrelationen.  

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten. 
 

Vi vill därför ombe dig att delta i en intervjuundersökning angående detta.  

 

Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra. Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och 

konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande. Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan 

du vända dig till:  

 

 

Stefan Wrede    Karl Norefors 

Sjuksköterskestuderande Sjuksköterskestuderande 

Röda Korsets Högskola Röda Korsets Högskola 

stwrvk09@rkh.se kanovk09@rkh.se 

   

  

Handledare: Ulla Thörnblom 

Mail-adress: thou@rkh.se 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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