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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder 

inom psykiatrisk slutenvård. Studien hade en deskriptiv design. Ett bekvämlighetsurval 

tillämpades som urvalsmetod och sex sjuksköterskor från en psykiatrisk slutenvårdsavdelning 

i Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via ostrukturerade intervjuer och 

analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

upplevde positiva känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder. De upplevde att det 

var tur att tvångsåtgärderna finns som en möjlighet för patientens bästa. Ibland kunde 

tvångsåtgärder leda till att relationer skapades till patienten, då sjuksköterskan och patienten 

tillsammans upplevt en jobbig situation. Sjuksköterskorna upplevde att tvång var lättare att 

utföra när de kände patienten och i vissa tydliga situationer. Sjuksköterskorna upplevde även 

negativa känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder, att det inte var något de kände 

någon glädje över att utföra. Tvångsåtgärder uttrycktes i känslor av hämnd, dåligt samvete, 

rädsla och att det är jobbigt. De uttryckte att tvångsåtgärderna innebar en kränkning av 

patienten, och att det ibland kan kännas som att de begår övergrepp mot patienten. 

Sjuksköterskorna berättade även om situationer då tvång kändes svårare att utföra och att 

situationer där tvång utfördes kunde framkalla känslor av kluvenhet hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna berättade även om hur hot om tvång ibland används mot patienten. 

Slutsatsen med föreliggande studie är att den psykiatriska vården är och förblir ett etiskt 

dilemma, då sjuksköterskorna kan ställas inför handlingar som kan skapa konflikt med hennes 

professionella, rättsliga, etiska och personliga ansvar för att hjälpa dessa patienter. 

Nyckelord: sjuksköterskor, upplevelser, tvångsåtgärder, tvångsvård, psykiatri 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of this study was to describe nurses' experiences of carrying out coercive measures in 

psychiatric inpatient care. The study had a descriptive design. A convenience sample was 

applied as sampling method, and six nurses from a psychiatric inpatient ward in central 

Sweden participated in the study. Data were collected through unstructured interviews and 

analyzed according to qualitative content analysis. The results revealed that nurses 

experienced positive feelings associated with using of coercive measures. They felt that it was 

good that the coercive measures were available as an option for the patient's best interests. 

Sometimes coercion led to development of therapeutic relationships between the nurse and 

the patient, because of the fact that they experienced a difficult situation together. The nurses 

felt that compulsion was easier to perform when they knew the patient and also in some 

obvious situations. The nurses also experienced negative feelings associated with the use of 

coercive measures, as it was not something that they felt any joy to perform. Coercive 

measures were expressed in feelings of revenge, remorse, fear, and that it was a burdensome 

issue. They expressed that coercive measures was a violation of the patient, and that it could 

sometimes feel like they were assaulting the patient. The nurses also told about situations 

where coercion felt more difficult to perform and situations where coercion was carried out 

could cause mixed feelings among the nurses. The nurses also told about how they sometimes 

used threat of coercion against patients. The conclusion of this study is that mental health care 

remains an ethical dilemma, since nurses may face options which may create conflict with her 

professional, legal, ethical and personal responsibility to help these patients. 

Keywords:  nurses, experiences, coercion, compulsory care, psychiatry 
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Introduktion  

Autonomi 

Autonomi innebär att en människa har rätten att bestämma över sitt eget liv. När ett barn föds 

är autonomin obefintlig, för att sedan tillta och formas under barn- och ungdomsåren 

(Herlofsson m.fl. 2009). Inom sjukvården syftar autonomin bland annat till att patienten har 

rätt att bestämma över sin egen behandling - och inte minst rätten att motsätta sig behandling 

(Dressing & Salize 2004).  För att patientens samtycke eller vägran till vård ska kunna 

respekteras, måste patienten vara beslutskapabel. Detta innebär att personen måste kunna 

tillgodogöra sig information och förstå konsekvenserna av sitt ställningstagande. Det finns 

dock undantag där man inte alltid utgår från patientens egen önskan om vård. Den 

psykiatriska tvångsvårdslagen, Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) går emot 

patientens egen vilja och patienten ges den behandling som anses vara nödvändig (Ottosson 

2005). Därmed blir den psykiatriska vården ett exempel på där människors autonomi och 

integritet ibland kränks, i och med att tvångsvård tillämpas (Kjellin & Engström 2006). 

Psykiatriska tillstånd 

Människor som lider av allvarlig psykisk störning har ofta en störd verklighetsuppfattning 

(Ottosson 2009). I begreppet allvarlig psykisk störning ingår depression med självmordsrisk, 

psykos, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller annan 

psykotisk episod, svår psykisk störning med starkt tvångsmässigt beteende samt i vissa fall 

kleptomani, pyromani och sexuella perversioner (Socialstyrelsen 2010). Denna störda 

verklighetsuppfattning kan uttrycka sig i att personen saknar sjukdomsinsikt, och personen 

förstår då inte själv att han eller hon lider av en psykisk störning, trots att det för omgivningen 

många gånger kan vara väldigt tydligt. En störd verklighetsuppfattning hos människan med 

allvarlig psykisk störning, begränsar hans eller hennes förmåga att kunna ge sitt informerade 

samtycke (Ottosson 2009). Detta kan också leda till att personen ofta är oförmögen att inse 

sitt eget behov av behandling (Høyer m.fl. 2002). Vid dessa tillfällen står den psykiatriska 

vården inför utmaningen att med så liten kränkning av integriteten som möjligt, för tillfället ta 

över patientens självbestämmande och vårda patienten mot dennes vilja (Ottosson 2009). 

 

 



2 
 

Den svenska tvångslagstiftningen 

Den psykiatriska vården är i grunden frivillig, och styrs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Men en person kan komma att omhändertas i 

psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) (LPT) om 

personen uppfyller tre kriterier. Dessa tre kriterier innebär att personen ska lida av en allvarlig 

psykiatrisk störning, ha ett nödvändigt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på 

annat vis än genom sluten psykiatrisk heldygnsvård. Personen ska samtidigt motsätta sig 

frivillig vård eller inte anses själv kunna ta ställning till sin vård. För att en patient ska kunna 

omhändertas enligt LPT (1991:1128) krävs att en legitimerad läkare bedömer patienten och 

därefter skriver ett vårdintyg. Efter att ett vårdintyg skrivits ska patienten inom 24 timmar 

efter ankomst till den psykiatriska slutenvårdsavdelningen bedömas, och vårdintyget prövas 

av en överläkare inom psykiatri. Innan beslut om intagning enligt LPT fattats, får patienten 

hindras från att lämna avdelningen under förutsättning att beslut om kvarhållning fattats.  

Efter att beslut om intagning enligt LPT har skett, får patienten vårdas under tvång i max fyra 

veckor, därefter måste en ny prövning genomföras. LPT (1991:1128) har som syfte att sätta 

patienten i stånd till att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han 

eller hon behöver. När en patient vårdas frivilligt på en psykiatrisk avdelning enligt HSL 

(1982:763) men befaras kunna skada sig själv eller någon annan allvarligt, kan konvertering 

bli aktuell. Med konvertering menas att en överläkare inom psykiatri beslutar att patienten 

inte längre ska vårdas enligt HSL (1982:763) utan istället ska vårdas under tvång enligt LPT 

(1991:1128). 

När en patient vårdas enligt LPT får tvångsåtgärder enligt lag användas, men endast om de 

står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Finns det mindre ingripande åtgärder att vidta, 

är det dessa som ska användas. För tvånget ska enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård utföras 

så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten. De tvångsåtgärder 

som kan komma att bli aktuella är att patienten hindras av personalen från att lämna 

avdelningen. Patienten får spännas fast i bälte, så kallad bältesläggning om det finns en 

omedelbar fara att patienten allvarligt skadar sig själv eller någon annan. Vid bältesläggning 

ska personal alltid vara närvarande. Patienten kan komma att avskiljas från andra patienter, 

om patientens beteende är aggressivt eller störande och allvarligt försvårar vården för 

medpatienterna. Vårdpersonalen får kroppsvisitera patienten och söka igenom dennes kläder 

och väska för att kontrollera om otillåtna föremål finns hos patienten. Personalen får även 

utföra en ytlig kroppsbesiktning, då patienten tvingas klä av sig, varefter kroppen granskas när 
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patienten står upp. Kroppsöppningar får inte granskas vid kroppsbesiktningen, och inte heller 

får patienten tvingas att ställa sig i någon särskild ställning. Patienten får heller inte vidröras 

under kroppsbesiktningen. Föremål som skulle kunna skada patienten eller någon annan på 

avdelningen, får omhändertas av vårdpersonalen. Tvångsmedicinering och annan nödvändig 

behandling finns också som tillåten tvångsåtgärd vid LPT. Samtliga tvångsåtgärder enligt 

LPT ska ske efter läkarordination (1991:1128). En människa som tvångsvårdas kan därmed 

komma att kränkas när vårdpersonal tillämpar åtgärder mot denne såsom 

tvångsomhändertagande, tvångsinjektioner och bältesläggning. Kränkningen kan även vara 

psykisk till exempel genom hot, underförstått tvång och utpressning (Herlofsson m.fl. 2009). 

Tidigare forskning 

I en studie av Olofsson och Norberg (2001) framkom det att patienter som utsattes för 

tvångsvård generellt sett hade negativa upplevelser av detta eftersom de inte tilläts att ta 

ansvar för sitt eget handlande. Många av patienterna berättade att de upplevde tvångsåtgärder 

negativt då de inte förstod varför de inte fick bestämma själva och ta eget ansvar. Ibland 

medgav dock patienter att tvångsåtgärder varit nödvändiga, särskilt i början av deras 

sjukhusvistelse. I Olofsson och Jakobssons studie (2001) berättade patienter som upplevt 

tvångsvård om hur de inte kände att de blev tagna på allvar. De kände sig värdelösa och 

kränkta. De beskrev hur de upplevde rädsla gentemot andra patienter och för medicinerna som 

ändrade deras tankar och känslor, så att de inte kände igen sig själva. I en studie av 

Samuelsson m.fl. (2000) beskrev patienter som varit intagna på psykiatrisk vårdavdelning 

efter att de försökt begå självmord, om hur de ansåg att deras vård varit livräddande. Många 

av de intervjuade i studien berättar om hur det kom som en chock över vad de hade gjort, och 

det faktum att de faktiskt försökt tagit sitt liv.  

I en annan studie framkom att patienterna inte kände att de blev respekterade som unika och 

viktiga människor som är i behov av hjälp och stöd. De kände att de inte involverades i sin 

egen behandling. Patienter som vårdats enligt LPT beskrev att de upplevde en känsla av att 

vara underlägsna som människor. De berättade att de kände sig kränkta och nedvärderade av 

personalen. Några patienter uttryckte känslan av tvång genom jämförelser med åtgärder i 

Nazi-Tyskland och de tidigare Östeuropeiska länderna (Olofsson & Jacobsson 2001).   

Patienter som varit drabbade av psykoser berättade om hur svårt det var att förstå sig själv och 

att det var skrämmande att förlora sitt ”själv”. De ansåg därför att det är viktigt att 

sjuksköterskorna berättar för dem vad som händer och varför (Koivisto m.fl. 2004). Kilkku 
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m.fl. (2003) kom fram till att patienterna kände sig förvirrade och värdelösa när de inte fick 

den information som de behövde, men att de kände sig lättade när de väl fick meningsfull 

information. 

I en studie utförd av Haglund m.fl. (2003) framgick det att sjuksköterskors uppfattning om 

hur patienter upplevde tvångsmedicinering skiljde sig från hur patienterna faktiskt upplevde 

dessa situationer. Patienterna berättade att de upplevde psykiska obehag, medan de flesta 

sjuksköterskorna uppfattade det som om patienterna inte uppvisade några reaktioner alls. 

Däremot delade patienter och sjuksköterskor synen på att tvångsmedicinering är kopplat till 

kränkning av integriteten. Liknande resultat framkom i en studie av Wallsten m.fl. (2009) där 

man påpekade att det fanns en stor brist på överensstämmelse mellan hur patienter upplevde 

psykiatrisk tvångsvård, och psykiatrins uppfattning av vården. 

Sjuksköterskor som utförde tvång i vården upplevde ofta obehag av att utföra tvångsåtgärder 

(Olofsson 2005, Olofsson m.fl. 1995). Sjuksköterskorna rapporterade att det kändes jobbigt 

och svårt att utföra tvånget, men samtidigt upplevde de att det inte fanns några alternativa 

lösningar (Olofsson m.fl 1998, Neary m.fl 1991). Av studien framgick det även att 

sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att utföra tvångsåtgärder på ett så humant sätt som 

möjligt (Olofsson m.fl. 1998).   

I en studie av Lützén (1998) ansåg sjuksköterskorna att utförandet av tvångsåtgärder kunde 

skapa en etisk konflikt då de måste utföra tvång mot patienter som de samtidigt skulle försöka 

bibehålla en förtroendefull relation till. 

Problemformulering 

Den psykiatriska vården är ständigt under kritisk granskning, och för något år sedan väcktes 

stor debatt över tvångsvården när en student vid Konstfack spelade psykiskt sjuk för att 

framföra sin åsikt om att psykiatrisk tvångsvård är det totala frihetsberövandet. I tidigare 

forskning har patienter beskrivit hur de känt sig kränkta när de vårdats enligt LPT – vissa har 

till och med jämfört sin vård med det forna Nazisttyskland. Författarnas intresse för detta 

område väcktes då det uppkom funderingar kring hur det upplevs för den som faktiskt utför 

dessa åtgärder. Det är sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig för patienten med 

psykiatrisk störning, och det blir därmed hennes uppgift att utföra tvångsåtgärder. Hur känns 

det för sjuksköterskan att stå bakom handlingar som hos patienterna framkallar sådana starka 

känslor och upplevelser? Tidigare forskning inom området finns, men det var några år sedan 
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den senaste forskningen genomfördes och författarna anser därför att nya studier bör 

genomföras. Författarna ville därför beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att utföra 

tvångsåtgärder.  

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder inom 

psykiatrisk slutenvård. 
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Metod 

Design 

För att respondenten skulle få möjligheten att berätta fritt om sina upplevelser valdes en 

deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2007). 

Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av sex sjuksköterskor verksamma på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning i Mellansverige. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att 

respondenterna skulle vara legitimerade sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor inom 

psykiatri, och att de skulle vara verksamma inom psykiatrisk slutenvård vid tillfället för 

intervjun. Deltagarna skulle även vid minst ett tillfälle ha utfört tvångsåtgärder enligt Lagen 

om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). Ett bekvämlighetsurval tillämpades som urvalsmetod. 

Detta innebar att de första sex sjuksköterskorna som önskade delta och som samtidigt 

matchade inklusionskriterierna ingick i studien. Deltagarna bestod av fyra män och två 

kvinnor. Fem av sex informanter var specialistsjuksköterskor inom psykiatri. 

Sjuksköterskornas ålder varierade mellan 39 och 58 år.  Antalet år deltagarna hade arbetat 

inom psykiatrin varierade mellan 5 och 35 år, och samtliga sjuksköterskor hade ett flertal 

gånger utfört tvångsåtgärder, utan att närmare kunna specificera antalet. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via ostrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide, som konstruerades av 

författarna. Intervjuguiden innehöll bakgrundsfrågor såsom ålder, utbildning, antalet 

verksamma år som sjuksköterska inom psykiatrisk vård, samt erfarenheter av att utföra 

tvångsåtgärder. Intervjuguiden bestod även av en öppen fråga utifrån vilken respondenterna 

ombads att berätta om ett specifikt tillfälle där tvångsåtgärder utförts. Vidare bestod 

intervjuguiden även av exempel på ett antal följdfrågor exempelvis Hur kändes det?  Hur 

tänkte du då? Kan du berätta lite mer om det? Detta för att uppmuntra respondenterna att 

berätta om sina upplevelser. Deltagarna tog inte del av intervjufrågorna innan intervjun ägde 

rum. För att testa intervjuguidens och intervjuns kvalitet genomfördes en provintervju med 

den första intervjupersonen. Denna provintervju lyssnades sedan igenom av handledaren för 

godkännande av intervjuguide samt för feedback på genomförandet inför resterande 

intervjuer. Då provintervjun godkändes av handledaren, ingick även den intervjun i studien. 
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Tillvägagångssätt 

Verksamhetschef kontaktades skriftligt via blankett ”Anhållan om tillstånd”, för ansökan om 

tillstånd att få genomföra studien på två psykiatriska slutenvårdsavdelningar, samt via e-mail 

för presentation av studien. Då verksamhetschefen delegerade sådana beslut till 

avdelningscheferna, vidarebefordrades informationsmailet av verksamhetschef till berörda 

avdelningschefer. Således kontaktades av författarna även avdelningschefer vid respektive 

avdelning muntligt via telefon för presentation av såväl författarna, studien, som för 

godkännande av genomförandet. Vid godkännandet till att få genomföra studien tilldelades 

författarna av avdelningschefen vid den ena avdelningen en kontaktperson för studien. Denna 

kontaktperson kontaktades via telefon för inbokning av möte. Vid mötet med kontaktpersonen 

presenterade författarna studien och sex missivbrev lämnades till denne. Under mötet erbjöd 

sig kontaktpersonen att, utifrån inklusionskriterierna, rekrytera deltagare från den 

avdelningen. Då ett bekvämlighetsurval tillämpades, rekryterades samtliga sex 

intervjupersoner från samma avdelning. De sex första sjuksköterskorna som var positiva till 

att ingå i studien inkluderades således. Författarna kontaktades senare via telefon av 

kontaktpersonen för inbokning av intervjuer med de sex rekryterade sjuksköterskorna. 

Samtliga sex intervjuer skedde avskilt i ett låst rum på den avdelning där sjuksköterskorna 

arbetade. Innan varje intervju startade informerades intervjupersonen om studiens syfte, om 

intervjuns upplägg, samt om författarnas etiska åtaganden. Sjuksköterskorna fick även chans 

att ställa frågor innan intervjun för att undvika oklarheter. Båda författarna deltog under 

samtliga intervjuer. Den ena författaren (CW) ställde frågorna medan den andra författaren 

(SG) observerade och kompletterade med eventuella följdfrågor. Samtliga intervjuer 

genomfördes i februari 2010. Då både dag- och nattpersonal intervjuades under arbetstid har 

intervjuerna ägt rum under både dag och natt. Intervjuerna spelades in med en mp3-spelare, 

och pågick mellan 12 och 30 minuter. Författarna delade därefter upp intervjuerna 

sinsemellan, och transkriberade ordagrant tre intervjuer var. 

Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004). Materialet utgjordes av sex ordagrant transkriberade intervjuer. Samtliga intervjuer 

korresponderade med studiens syfte, därmed inkluderades samtliga intervjuer. Alla intervjuer 

lästes av författarna upprepade gånger för att få en helhetskänsla för materialet. Därefter har 

författarna på varsitt håll tagit ut meningsbärande delar av texten, för att sedan jämföra om 
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liknande meningsbärande delar, som var relevanta för syftet, tagits ut. Omgivande text togs 

med i de meningsbärande enheterna för att bibehålla sammanhanget i texten. Dessa delar 

utgjorde meningsenheter. I nästa steg i analysprocessen kondenserades meningsenheterna i 

syfte att korta ner texten och göra den mer lätthanterlig, samtidigt som det centrala innehållet i 

texten bevarades. Därefter abstraherades de kondenserade meningsenheterna till 

underkategorier, vilket innebär att man lyfter innehållet till en högre logisk nivå. 

Underkategorierna sorterades utifrån likheter och skillnader. De underkategorier som hade ett 

liknande innehåll sorterades in i passande kategorier. Exempel på analysprocessen visas i 

tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Att tvångsinjicera är 

nånting som inte alls för 

mig personligen blivit nå 

lättare med tiden, utan 

snarare tvärtom… Jag har 

skapat relationer med 

patienterna, lärt mig hur 

dom fungerar, jag kan på 

ett helt annat sätt känna 

empati och sympati för 

deras lidande. (1) 

Tvångsinjektioner har 

inte blivit nå lättare med 

tiden. Jag har skapat 

relationer med 

patienterna och kan på ett 

annat sätt känna empati 

och sympati för deras 

lidande. 

Relationer skapas Positiva känslor i 

samband med utförandet 

av tvångsåtgärder 

Ja, det är det ju alltid den 

utgångspunkten man har; 

att man gör det för 

patientens skull. Jag 

försöker jobba som 

att..man tänker att ”det 

kunde vara min son eller 

min bror eller..vad som 

helst. Man måste utgå 

ifrån att… att man hjälper 

en människa. (6) 

Man gör det för 

patientens skull. Man 

måste utgå från att man 

hjälper en människa 

För patientens bästa 

Ja, det är ju jättejobbigt 

just när man är i själva 

situationen, medan man 

Det är jättejobbigt i själva 

situationen. Det är ju ett 

övergrepp mot en 

Kränkning av patienten Negativa känslor i 

samband med utförandet 

av tvångsåtgärder 
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håller på och gör det här, 

utför det här, för det är ju 

ett övergrepp – det är ju 

ett övergrepp mot en 

medmänniska. (6) 

medmänniska. 

Det är inte hot – det är ett 

alternativ. Så, alltså det är 

ren taktik för att också 

underlätta för patienten… 

Fast den har inte val 

egentligen. Man ger två 

alternativ. Det är val. 

Väljer inte den patienten, 

väljer bort valet, då är det 

andra valet kvar. Så det 

är också fiffigt. (4) 

Det är ren taktik. För att 

underlätta för patienten 

ges två alternativ. Väljer 

inte patienten det ena 

alternativet, blir det andra 

alternativet kvar. 

Patienten har egentligen 

inget val. 

Underförstått hot om 

tvång 

Hot om tvång 

 

Forskningsetiska överväganden 

Intervjuerna berörde ett ämne som kunde väcka känslor av obehag hos de intervjuade 

sjuksköterskorna. Råd inför studien inhämtades därför hos det forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle. I och med att känsliga uppgifter samlades in via ljudupptagning kunde 

intervjupersonernas integritet komma att hotas. För att värna om den personliga integriteten 

informerades samtliga intervjupersoner såväl skriftligt som muntligt, innan intervjuerna 

startades, om att deltagandet var på frivillig basis, samt att de när som helst under intervjun 

hade rätt att avbryta sin medverkan. Intervjupersonerna garanterades konfidentialitet, vilket 

innebar att ingen information som kunde leda till att deltagarna skulle kunna identifieras 

skulle komma att avslöjas, såsom namn på avdelningen och personuppgifter. 

Ljudupptagningarna hölls även inlåsta för att obehöriga inte skulle få tillgång till inspelat 

material. De enda som hade tillgång till inspelat material var författarna, handledare och 

examinator. Det inspelade materialet förstördes efter att examensarbetet godkänts. 
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån sex kategorier och 22 underkategorier som framkom ur 

innehållsanalysen och som svarar på studiens syfte. Studiens syfte var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder. Dessa sex kategorier är: Positiva 

känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder, Situationer då tvångsåtgärder upplevs 

som lättare att utföra, Negativa känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder, 

Situationer då tvångsåtgärder upplevs som svårare att utföra, Känslor av kluvenhet samt Hot 

om tvång. Resultatet presenteras i löpande text och visas i figurer under respektive kategori, 

se figur 1-6. Varje underkategori exemplifieras med citat från intervjuerna och vid varje citat 

finns ett kodnummer (1-6) som representerar de sex sjuksköterskor som deltog i intervjuerna. 

 

Positiva känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder 

Denna kategori beskrivs utifrån fem underkategorier; För patentens bästa, Känna empati för 

patienten, Känna sympati med patienten, Känsla av tillfredställelse och Relation skapas till 

patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategori: Positiva känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder, med 

tillhörande underkategorier. 

 

 

Positiva känslor i samband med 

utförandet av tvångsåtgärder 

För patientens bästa 

Känna empati för patienten 

Känna sympati med patienten 

Känsla av tillfredställelse 

Relation skapas till patienten  
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För patientens bästa 

Sjuksköterskorna ansåg att det är tur att tvångsåtgärder finns som en möjlighet för patientens 

bästa. De menade att patienter i många fall är så svårt sjuka, och de kan då inte kan ta ansvar 

för vare sig själv eller sina handlingar.  

”I bland tycker man ju att det är det bästa för patienten, det är ju faktiskt, nu förstår ju inte 

den här personen att han behöver det här, men utan det här så kanske han till och med skulle 

dö liksom. Om det fick gå, om tiden fick gå”. (2) 

Av intervjuerna framkom att suicidala patienter som vårdas frivilligt på avdelningen ibland 

nekas från att lämna avdelningen. Trots en medvetenhet om att lagen inte stödjer det faktum 

att neka en frivilligt vårdad patient från att gå ut, så görs ändå detta ibland för att hindra dessa 

patienter från att ta sitt liv. 

”… men det finns ju de som vi vet sedan tidigare har försökt ta sitt liv flera gånger, och den 

här gången söker sig frivilligt och säger ”jag har så mörka tankar, jag vill inte leva längre… 

// det känns inte korrekt att släppa ut den här människan. Och det är ju samtidigt fel, man 

bryter mot lagen // och det gör man ändå för patientens bästa”. (5) 

Känna empati för patienten 

I vissa svåra situationer kunde sjuksköterskorna känna den ångest som patienten kan uppleva 

när han eller hon är psykotisk och då tror att hans eller hennes liv är i fara. 

”Det kanske är första gången man är här. Man har ingen relation till någon, de som lägger 

en i bälte, tvärtom så kan man ju va psykotisk och tro att man verkligen svävar i livsfara för 

de här personerna är inte alls att lita på, och så bli lagd i bälte, bli övermannad, och liksom 

inte komma nånstans. Eh, kan man ju känna den här ångesten som patienten har då, 

dessutom, på det då, få en injektion av nåt läkemedel, som man kanske inte tror är läkemedel, 

utan kan va vad som helst liksom”. (2) 

Känna sympati med patienten 

Av intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna ibland kände sig ledsna för patienternas 

skull när tvångsåtgärder var tvungna utföras mot dem. 

”Man blir själv liksom ledsen för deras skull. Man blir… eh, som människa tänker man: oj, 

jag kanske skadar den här patienten”. (4) 
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Känsla av tillfredställelse 

Sjuksköterskorna berättade om hur de kunde känna tillfredställelse av att följa patienternas 

tillfrisknande och se att de trots allt ändå mådde bättre efter att sjuksköterskorna utfört 

tvångsåtgärder mot patienten. 

”Det känns skönt gör det faktiskt. Det känns skönt. Ser man att den här personen mår bättre 

efter det här [injektionen], då blir lugn… då känns det också skönt för mig som personal”. (4) 

”Alltså när man står där och tittar, som sjuksköterska, när den här personen fungerar igen, 

så alltså då är det ju värt det – då är det ju värt allt. Och det är ju ungefär som att följa ett 

tillfrisknande på somatiken // kommer det nån som är så här sjuk och kräver såna här 

tvångsåtgärder och tvångsinsatser så liknar jag det med en riktig dimp inne på en 

intensivvårdsavdelning – en nära-döden-upplevelse helt enkelt. Och då, tills när den här 

människan går hem, så är det nog samma känsla för en på IVA som det är för mig, hehe. Ja, 

faktiskt, då är det värt det”. (1) 

Relation skapas till patienten 

Sjuksköterskorna beskrev att utförandet av tvångsåtgärder ibland kunde föra dem och 

patienterna lite närmare varandra, just på grund av att de gått igenom en jobbig situation 

tillsammans. 

”och just då kan patienten skrika åt en att ”dra åt helvete din jävla människa” eller vad som 

helst, men alltså jag har aldrig varit med om att en patient har varit sur ens efter ett dygn, 

utan tvärtom så brukar det kunna, ja, om man resonerar om det efteråt så brukar det vara 

ungefär som att man är med om en traumatisk upplevelse tillsammans och man svetsas ännu 

lite närmare varandra”. (1) 

 

Situationer då tvångsåtgärder upplevs som lättare att utföra 

Denna kategori beskrivs utifrån två underkategorier; Situationer då man själv tror på sin 

handling samt Utförande av tvång i vissa tydliga situationer. 
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Figur 4. Kategori: Situationer då tvångsåtgärder upplevs som lättare att utföra, med 

tillhörande underkategorier. 

Situationer då man själv tror på sin handling 

Sjuksköterskorna ansåg att det känns lättare att utföra tvångsåtgärder om de själva tror och 

känner att det de gör är det bästa, för då är det också lättare att stå upp för sina handlingar.  

”Ehm, injektioner kan ju vara så där så att läkaren har bestämt han ska ha den här 

medicinen och han vill inte ha den, och man tycker men va fan ska han ha den för, han blir ju 

inge bättre av det, och så måste man ge den ändå // Det är ju alltid lättare att känna att jag 

tror själv att du behöver den här medicinen, än att jag säger att doktorn har sagt att du ska 

ha den här medicinen… så”. (2) 

För att kunna står för sina handlingar poängterade sjuksköterskorna vikten av att ha kännedom 

om patienten. När de kände patienten så var det lättare att veta hur patienten reagerar, vad han 

eller hon behöver och mår bra eller dåligt av. 

”Ibland är det så här att man känner patienten och har träffat den i flera år, och då vet jag ju 

att neka patienten rätt att gå ut är det bästa för patienten, och jag vet att den kommer vara för 

stunden arg eller förbannad, över min handling. Men sen vet jag att det kommer släppa när 

den kommer till insikt och då kommer tänka annorlunda” (5). 

Utförandet av tvång i vissa tydliga situationer  

Av intervjuerna framkom att det i vissa tydliga situationer kunde kännas ganska lätt att utföra 

tvångsåtgärder. I vissa situationer då en patient är väldigt sjuk eller kanske mycket våldsam, 

så kan det kännas naturligt att tillämpa tvång mot honom eller henne. 

Utförande av tvång i vissa tydliga 

situationer 

Situationer då man själv tror på sin 

handling 

Situationer då tvångsåtgärder 

upplevs som lättare att utföra 
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”… Det är trettio grader kallt ute, patienten är helt förvirrad - Guud va skönt att få låsa in 

dig, att du inte går ut och fryser ihjäl”. (1) 

”Det är ju inte så svårt när det är en akut situation med buller och bång och det är nån som 

är superpsykotisk och håller på att slå sönder inne på jourmottagningen eller ska slå nån 

medpatient – då känns det naturligt”. (1) 

 

Negativa känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder 

Denna kategori beskrivs utifrån sex underkategorier; Inte känna någon glädje eller stolthet, 

Att vilja hämnas på patienten, Känna dåligt samvete gentemot patienten, Känna att man 

kränker patienten, Känna att det är ledsamt och jobbigt samt Känna obehag och rädsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kategori: Negativa känslor i samband med utförandet av tvångsåtgärder, med 

tillhörande underkategorier. 

Inte känna någon glädje eller stolthet 

 Sjuksköterskorna uttryckte att tvångsåtgärder inte är något de känner sig glada eller stolta 

över att behöva utföra.  

Negativa känslor i samband med 

utförandet av tvångsåtgärder 

Inte känna någon glädje eller stolthet 

Att vilja hämnas på patienten 

Känna dåligt samvete gentemot patienten 

Känna att man kränker patienten 

Känna obehag och rädsla 

 

Känna att det är ledsamt och jobbigt 
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”Det är väl inte så eh, lustiga tankar man har om det, men inget jag känner såhär nån glädje 

inför och stolthet för direkt”. (2) 

”Framförallt tänker jag på de åtgärderna som vi, ja man är minst glad när man måste utföra 

dem, och det är något som vi verkligen i alla fall jag undvika i högsta möjliga mån”. (5) 

Att vilja hämnas på patienten 

Sjuksköterskorna berättade om hur de kan övermannas av känslor av hämnd i situationer där 

patienter varit aggressiva och våldsamma.  

”En kille som skallade mig rakt i ansiktet så blodet sprutade och, ja, tänderna klarade sig i 

och för sig. Så, och då fick man ju den här känslan ”nu jävlar, hehe, nu ska han få mycket 

medicin /  jag gav han ju inte mer än vad har var ordinerad och så., men man fick ju, man fick 

en sån känsla”. (2) 

Känna dåligt samvete mot patienten 

Det framkom ur intervjuerna att sjuksköterskorna kunde känna dåligt samvete då de måste 

utföra tvångsåtgärder mot sjuka människor som de tycker synd om. 

”… Men man kan ju drabbas av dåligt samvete…”. (2) 

Känna att man kränker patienten 

Sjuksköterskorna menade att det aldrig går att komma ifrån att utförandet av tvångsåtgärder 

innebär en kränkning av patienten, och de nämnde att det kan kännas som att de begår 

övergrepp mot patienterna när tvång måste tas till. 

”… För det är ju liksom, tycker jag, att man kränker en människa på nåt sätt”. (3) 

”Ja, det är ju jättejobbigt just när man är i själva situationen, medan man håller på och gör 

det här, utför det här, för det är ju ett övergrepp – det är ju ett övergrepp mot en 

medmänniska”. (6) 

Känna obehag och rädsla 

Av intervjuerna framkom att sjuksköterskorna kunde känna obehagskänslor och känna sig 

rädd för vad som skulle kunna hända när de skulle utföra tvångsåtgärder mot patienter som 

hade försökt att skada sig själv eller andra. Samtidigt framgick det att sådana obehagskänslor 
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förekom när de nyligen börjat jobba inom psykiatrin, men att dessa känslor hade en tendens 

att försvinna med ökad erfarenhet av att utföra tvångsåtgärder. 

”… man får en obehagskänsla… öh… i början… sen när man har gjort 100 stycken då är 

man inte längre, öh, rädd”. (4) 

Känna att det är ledsamt och jobbigt 

Sjuksköterskorna beskrev att de ibland upplevde det som känslosamt att utföra 

tvångsåtgärder. 

”Jag kan känna att jag blir ledsen eller att… jag vet inte, det är jättesvårt att förklara, det är 

massor av känslor… både ibland att jag är ledsen eller att jag tycker att det är jobbigt”. (5) 

 

Situationer då tvångsåtgärder upplevs som svårare att utföra 

Denna kategori beskrivs utifrån fem underkategorier; Långsiktig tvångsmedicinering, När 

man inte känner patienten, När patienten visar undergivenhet samt Tvång i turbulenta 

situationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kategori: Situationer då tvångsåtgärder upplevs som svårare att utföra, med 

tillhörande underkategorier. 

Långsiktig tvångsmedicinering 

När patienten visar undergivenhet 

Situationer då tvångsåtgärder 

upplevs som svårare att utföra 

När man inte känner patienten 

Tvång i turbulenta situationer 
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Långsiktig tvångsmedicinering 

Sjuksköterskorna berättade att det kunde kännas särskilt jobbigt när tvånget pågår under en 

längre tid, som vid långsiktig tvångsmedicinering. 

”… Jag tycker att det jobbigaste med tvång, det kan jag, det tycker jag är när man år efter år 

tvingar folk att ta medicin // men alltså, det här andra långsiktigt tvång kan man säga, som vi 

också håller på med inom psykiatrin, det tycker jag, det är ju mer kränkande. Det inskränker 

ju en patients självbestämmande i högre grad, kan man ju säga, eftersom det på går under en 

längre tid”. (2) 

När man inte känner patienten 

Sjuksköterskorna upplevde att det blev svårare att utföra tvångsåtgärder när de inte kände 

personen. Sjuksköterskorna ansåg att det var mycket svårare att försvara de tvångsåtgärder 

som utförs när de inte vet vem patienten är. 

”Kanske är det lite svårare med någon som man inte har någon kännedom om sedan 

tidigare”. (5) 

När patienten visar undergivenhet 

Sjuksköterskorna tyckte att det var jobbigt att utöva tvång, när det måste utföras mot patienter 

med en tuff, fientlig fasad som inte förstår varför exempelvis en injektion med något 

läkemedel måste ges, och att dessa patienter inte längre kan upprätthålla denna tuffa fasad, 

utan måste då visa sig undergiven mot sjuksköterskan som utför tvångsåtgärden. 

  ”Att hon förstår inte riktigt varför, hon vill inte ha den här sprutan – hon gör allt för att 

hålla folk på avstånd. Men på nåt sätt så visar hon ju undergivenhet när jag ger henne den 

där, och det rinner en tår ner för hennes kind samtidigt som jag ger henne den. Det var ett 

sånt här tillfälle som berör mig jätte- jättemycket, just underkastelsen”. (1) 

Tvång i turbulenta situationer 

Sjuksköterskorna tyckte att det var väldigt jobbigt att utföra tvångsåtgärder i akuta, turbulenta 

situationer då patienten måste bältesläggas. 

”Är det väldigt jobbigt, väldigt turbulent, väldigt bråkigt – då är de ju inte sådär jättekul 

heller – då mår man ju dåligt just i situationen”. (6) 



18 
 

Känslor av kluvenhet 

Denna kategori innehöll två underkategorier; Kluvenhet inför yrkesrollen samt Kluvenhet 

inför utförandet av tvångsåtgärder. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kategori: Känslor av kluvenhet, med tillhörande underkategorier. 

 

Kluvenhet inför yrkesrollen 

Ur intervjuerna framkom att situationer där patienter hotat personalen och deras familjer, varit 

aggressiva och gått till attack mot sjuksköterskorna, väckte känslor av kluvenhet inför 

yrkesrollen hos sjuksköterskorna. 

” En patient som hade hotat personalen, bland annat hotade han mig, tillexempel att när han 

skrivs ut härifrån ska ta reda på vart jag bor, att han ska hitta min familj, att han ska slakta 

dem…ja mycket sånt. Och det är något som har pågått under flera dygn, ja de här verbala 

hoten och så, tillslut krossade han ett glas och attackerade min kollega // men det är en sån 

där situation där man verkligen funderar – är det här verkligen det som jag vill syssla med? 

Ja, det är såna dåliga sidor av det här arbetet när sånt händer. Men sen är det mycket annat 

som händer; det fina mötet som gör att man inte, ja inte slutar, utan man fortsätter”. (5) 

Kluvenhet inför utförandet av tvångsåtgärder 

Av intervjuerna framkom att utförandet av tvångsåtgärder kunde skapa känslor av kluvenhet 

inför utförandet av tvångsåtgärder. De menade att de å ena sidan förstår att tvångsåtgärder kan 

bli nödvändiga för att patienten inte ska försämras eller skada sig själv eller någon annan, men 

att det å andra sidan medför att patienten kränks.  

Kluvenhet inför utförandet av 

tvångsåtgärder 

 

 

Känslor av kluvenhet 

Kluvenhet inför yrkesrollen 
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”Jag förstår ju att det kanske på nåt sätt är bra, men det är en väldig kränkning… Fast jag 

har ingen lösning på det för ibland blir folk sämre om de inte tar sin medicin… Det är väldigt 

svårt”. (2)    

”Någon som skär sig , som biter sig, som biter personalen, som attackerar personalen - även 

om hon är 17 år och är liten. Och man har inga för stunden andra lösningar än att 

fastspänna henne, men det känns - jag vet att jag gör rätt, jag vet att det är korrekt, men ändå 

jag kan inte tycka den känslan, men ändå det känns på något sätt fel”. (5) 

 

Hot om tvång 

Denna kategori innehöll två underkategorier; Underförstått hot om tvång samt Övertalning. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kategori: Hot om tvång, med tillhörande underkategorier. 

 

Underförstått hot om tvång 

De intervjuade berättade om hur de ibland hotar patienten om att tvång kommer att användas 

mot dem, om patienten inte frivilligt accepterar den ordinerade åtgärden. Sjuksköterskorna 

menar att patienten egentligen inte alls har något val än att acceptera, och att det därmed 

underförstått blir ett hot. 

”För det kan ju uttryckas i form, termer av ”om du inte skärper dig nu, så kommer du få en 

spruta“, underförstått blir ju det ett hot. Det är inte så vidare vackert. Man kan ju säga att ta 

medicinen nu, tar du inte den här tabletten, så, så ser jag till att det liksom skrivs ett 

vårdintyg, du måste ha den här medicinen, och då får du den ändå, oavsett vad du gör. Då är 

man ju tvungen å ta den… Det är inte så snyggt. Det är en gråzon liksom”. (2) 

Hot om tvång 

Övertalning 

Underförstått hot om tvång 
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”Jag jobbade mycket med henne och så vidare, men hur det än var så, med hot om tvång fick 

jag henne till slut att ta emot den” (1). 

 

Övertalning 

Sjuksköterskorna uttryckte att tvång inte var ett förstahandsalternativ som de gärna väljer. 

Istället försökte de först prata med patienten, för att få honom eller henne att frivilligt ta emot 

den aktuella åtgärden. 

” Åh sen när han hade lagt sig i sängen så pratade jag stilla och lugnt med honom och sa att 

”jag tänker ge dig en injektion”, alltså, och då till slut gick han ju med på det, det tog ungefär 

10-15 minuter innan jag hade pratat klart med honom, innan han accepterade”. (3) 

”… Det känns hemskt liksom för mig att tvinga människor förstår du… Men för att hjälpa en 

människa i en situation så kan jag ju… övertala den här personen å människan att ta emot 

mediciner va, så att den kommer till ro med sig själv”. (3) 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att utifrån sjuksköterskornas berättelser beskriva deras upplevelser av 

att utföra tvångsåtgärder. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde positiva känslor i 

samband med utförandet av tvångsåtgärder. De upplevde att det var tur att tvångsåtgärderna 

finns som en möjlighet för patientens bästa. Ibland kunde tvångsåtgärder leda till relationer 

skapades till patienten, då sjuksköterska och patient tillsammans upplevt en jobbig situation. 

Sjuksköterskorna upplevde att tvång var lättare att utföra när de kände patienten och i vissa 

tydliga situationer. Sjuksköterskorna upplevde även negativa känslor i samband med 

utförandet av tvångsåtgärder, att det inte var något de kände någon glädje över att utföra. 

Tvångsåtgärder uttrycktes i känslor av hämnd, dåligt samvete, rädsla och att det är jobbigt. De 

uttryckte att tvångsåtgärderna innebär en kränkning av patienten, och att det ibland kan 

kännas som att de begår övergrepp mot patienten när tvång måste tas till. Sjuksköterskorna 

berättade även om situationer då tvång kändes svårare att utföra och att situationer där tvång 
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utfördes kunde framkalla känslor av kluvenhet hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

berättade även om hur hot om tvång ibland används mot patienten. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde positiva känslor i samband med utförandet 

av tvångsåtgärder. Sjuksköterskorna ville patienten väl med sina tvångsåtgärder, och de 

utfördes för att patienten skulle må bättre. De menade att utövandet av tvång mot en patient 

kunde vara livsavgörande när patienten inte själv förstod hur sjuk han eller hon var. Liknande 

resultat påvisades av Marangos-Frost och Wells (2000), där sjuksköterskor upplevde positiva 

känslor kring tvångsåtgärder. De menade att det var det bästa de kunde göra för patienten för 

att skydda denne.  

I föreliggande studie berättade sjuksköterskorna att de kunde känna tillfredställelse och en 

känsla av lättnad över att se en patient som utsatts för tvångsåtgärder, ändå må bättre efteråt. 

Känslan när patienten fått behandling och då mådde bättre, liknades med ett tillfrisknande av 

en patient på en intensivvårdsavdelning.  Detta resultat överensstämmer med Olofsson och 

Norbergs (2001) resultat där sjuksköterskor beskrev sitt utförande av tvångsåtgärder 

mestadels med tillfredställelse och att utförandet motiverades som något gott och nödvändigt. 

I en studie av Kontio m.fl. (2010) beskrev sjuksköterskorna hur de kunde känna lättnad efter 

att en bältesläggning var över.  

I föreliggande studie berättade sjuksköterskorna om hur jobbiga situationer där tvångsåtgärder 

utförs ändå kan föra sjuksköterskorna och patienterna lite närmare varandra, eftersom de 

upplever en traumatisk händelse tillsammans. Detta framkom även i en studie av Bigwood 

och Crowe (2008) då deltagarna berättade hur det kunde skapas ett band mellan sjuksköterska 

och patient då de delar samma starka upplevelse.  

Föreliggande studie visade att det var lättare för sjuksköterskorna att utföra tvångsåtgärder i 

de situationer då de själva trodde på och kunde stå upp för sina handlingar. Detta 

underlättades om sjuksköterskorna kände patienten. De beskrev hur det kändes lättare att 

exempelvis tvinga någon att stanna på avdelningen, när de visste vem patienten var och hur 

denne skulle kunna råka illa ut om sjuksköterskan inte höll kvar patienten. De berättade även 

om hur det kändes enklare att utföra tvångsinjektioner om de själva trodde på att 

tvångsinjektionen skulle hjälpa patienten. I Olofsson och Norbergs (2001) studie visade det 

sig också att sjuksköterskorna tyckte att det var av stor vikt att känna patienten. I studien 
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menade sjuksköterskorna att om de kände patienten så ledde det till att de kände sig mindre 

begränsade i valet av tvångsåtgärder och att kände sig säkrare över att utföra tvångsåtgärder. I 

en studie av Olofsson m.fl. (1998) menade sjuksköterskorna att om de hade en bra relation till 

patienten, kunde det leda till att tvång kunde utövas på ett mildare och mindre våldsamt sätt.  

I föreliggande studie framkom det även att sjuksköterskorna upplever negativa känslor i 

samband med utförandet av tvång – något som överensstämmer med en studie av Gelkopf 

m.fl. (2009) där det framkom att sjuksköterskorna hade negativa upplevelser av att 

bälteslägga patienter. 

Situationer där tvångsåtgärder utförs mot en annan människa skapade känslor av obehag och 

rädsla över vad som skulle kunna hända om en person försöker skada sig själv eller andra, och 

att det var särskilt jobbigt i akuta, turbulenta situationer där patienten var tvungen att läggas i 

bälte. Likande resultat påvisades av Bigwood och Crowe (2008) där sjuksköterskorna var 

oroliga över att någon kunde skadas då patienter uppvisade ett aggressivt beteende. Även i en 

studie av Kontio m.fl. (2010) berättade sjuksköterskorna om hur de upplevde rädsla, oro och 

hjälplöshet över att vårda patienter med aggressiva beteenden. 

I föreliggande studie berättade sjuksköterskorna om att utförandet av tvångsåtgärder inte är 

något de känner att de är glada eller stolta över. De menade att utförandet av tvångsåtgärder är 

en del av deras jobb, men att det är den del då de känner sig minst tillfredställd med sitt jobb. 

Detta resultat överensstämmer med sjuksköterskors upplevelser av att bälteslägga patienter i 

en studie av Bigwood och Crow (2008), där det framkom att sjuksköterskorna förklarade att 

det är del av deras jobb, men att det samtidigt är den del som också förstör jobbet. 

De intervjuade sjuksköterskorna berättade om hur det kändes svårare att utföra tvång mot 

patienten om de inte kände denne. Det kunde då kännas svårt att försvara de tvångsåtgärder 

som utfördes när de inte visste vem patienten var. Liknande resultat har visats i en studie av 

Olofsson och Norberg (2001) då sjuksköterskorna upplevde att det kändes svårt att utföra 

tvångsåtgärder om de inte ha de tillräckligt med information om patienten eller vad som skett 

innan patienten kom till avdelningen.  

Författarna till föreliggande studie kom fram till att sjuksköterskorna kunde känna kluvenhet 

inför sin yrkesroll. Jobbiga situationer då patienterna uppträdde aggressivt och hotfullt kunde 

leda till att sjuksköterskorna började ifrågasätta om det verkligen var detta de ville arbeta 

med. De upplevde dock samtidigt att det fanns bra sidor med arbetet, bland annat de fina 
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mötena som uppstår mellan sjuksköterskorna och patienterna, som gör att de inte slutar. Även 

Olofsson och Norberg (2001) kom fram till att även om det finns negativa aspekter av att 

utföra tvångsåtgärder, så kompenseras dessa av de goda relationer som skapas mellan 

sjuksköterska och patient. 

I föreliggande studie visade det sig även att sjuksköterskorna upplevde kluvenhet inför 

utförandet av tvångsåtgärder. De menade att åtgärderna i slutändan ändå kan vara det bästa för 

patienten men att det samtidigt är en kränkning av patienten, vilket gör det till en svår 

situation och ett problem de inte har någon lösning på. I en studie av Neary m.fl. (1991) 

framkom att sjuksköterskorna upplevde att tvång är en betungande men nödvändig uppgift, 

och att det är svårt att hitta alternativa åtgärder till tvånget. 

Sjuksköterskorna berättade i föreliggande studie om hur de anser att det kan kännas jobbigt att 

behöva utföra tvångsåtgärder mot en annan människas vilja, eftersom det är kränkande för 

patienten. Även i en studie av Haglund m.fl (2003) menade sjuksköterskorna att 

tvångsåtgärder innebär en kränkning av patientens integritet. 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte valdes en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Detta för att 

respondenterna skulle få berätta fritt om sina upplevelser av att utföra tvångsåtgärder (Polit & 

Beck 2007). Ett bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare till studien. Enligt 

Polit och Beck (2007) är ett bekvämlighetsurval inte att föredra som urvalsmetod i kvalitativa 

studier, eftersom det kan minska möjligheterna till att få en så stor variation i svaren som 

möjligt. Författarna valde dock ändå att tillämpa ett bekvämlighetsurval, då det inte ansågs att 

ett strategiskt urval där man medvetet skapar en stor variation i undersökningsgruppen 

automatiskt för med sig mer nyanserade beskrivningar av upplevelser kring utförandet av 

tvångsåtgärder. En annan anledning till varför ett bekvämlighetsurval valdes berodde på att 

tiden till förfogande ansågs för kort för att tillämpa någon annan urvalsmetod. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är intervjuer lämplig datainsamlingsmetod då syftet är 

att förklara och förstå fenomen och upplevelser. Författarna valde därför att samla in data via 

ostrukturerade intervjuer, utifrån en intervjuguide som konstruerades av författarna i syfte att 

alla intervjupersoner skulle möta få liknande frågor (Jacobsen 1993). Enligt Trost (2005) bör 

man inte som intervjuare använda sig av frågan ”Vad har du för upplevelser…?”, när 

intervjun går ut på att just ta reda på respondentens upplevelser. Genom att istället fråga om 
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vad som skedde och ”Vad gjorde du då? Hur kände du då? blir svaren fylligare och 

respondentens upplevelser och känslor kopplas till ett sammanhang. Författarna till 

föreliggande studie valde därför att inte direkt ställa en intervjufråga som lydde ”Vad har du 

för upplevelser av att utföra tvångsåtgärder”. I stället utformades frågor där respondenterna 

exempelvis ombads att berätta fritt om tillfällen där tvångsåtgärder utförts för att få en rikare 

beskrivning av deras upplevelser. Författarna använde sig även av följdfrågor såsom ”Vad 

menar du med det?” eller ”Kan du ge något exempel?”. Följdfrågor är bra då det kan hjälpa 

respondenten att utveckla sina svar om det behövs (Polit & Beck 2007). Att använda sig av 

följdfrågor hjälper inte enbart till att få fram mer detaljer, utan ger även signaler om att 

intervjuaren är intresserad av vad respondenten har att berätta (Häger 2001). En positiv följd 

av användandet av öppna frågor där respondenterna fick prata fritt var att det skapades en 

personlig prägel på varje intervju. En negativ aspekt med öppna frågor var dock att 

intervjupersonerna hade en tendens till att ibland hamna utanför ämnet. Författarna valde att 

inte låta respondenterna få ta del av intervjufrågorna innan intervjuerna ägde rum. Detta för 

att författarna önskade att respondenterna skulle uttrycka sina upplevelser om tvång så 

spontant som möjligt. Känslor och upplevelser kan även förändras över tid, och bör därför 

berättas så spontant som möjligt. Författarna tror därför att det kan ha påverkat resultatet till 

det bättre, då spontaniteten ger en rikare beskrivning av känslor än inövade fraser.  

Samtliga intervjuer spelades in med en mp3-spelare, efter noggrant övervägande av för- och 

nackdelar med ljudinspelning, samt godkännande av inspelning från varje enskild respondent. 

Författarna var medvetna om att resultatet kan ha påverkats, då nackdelarna med 

ljudinspelning kunde vara att respondenterna, trots sitt medgivande till inspelning, skulle 

kunna bli nervösa, distraherade och hämmade av vetskapen om att allt de säger spelas in. 

Fördelarna var dock fler, och till dessa hörde att författarna efter intervjuerna, upprepade 

gånger skulle kunna lyssna efter tonfall och annat som annars lätt kan gå förlorat, samt för att 

lära sig av eventuella misstag inför kommande intervjuer. Ytterligare fördelar med att spela in 

intervjuerna var att författarna helt och hållet skulle kunna fokusera på respondenten istället 

för att koncentrera sig på att skriva ned allt som sägs (Trost 2005). Författarna ansåg att 

intervjun på så vis skulle kunna upplevas av båda parter som en ömsesidig dialog snarare än 

ett ”förhör”. Studiens tillförlitlighet stärks då samtliga intervjuer spelades in via mp3. 

Samtliga intervjuer genomfördes på de intervjuades arbetsplats, vilket å ena sidan utgjorde en 

styrka då miljön runt de intervjuade blev så homogen som möjligt. Dock finns en risk att 

resultatet kan ha påverkats då intervjuerna skedde på arbetstid, och att det skedde korta 
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avbrott i tre av intervjuerna på grund av att det uppstod akuta situationer på avdelningen. 

Författarna tror dock inte att dessa avbrott har påverkat resultatet, då respondenterna leddes in 

av författarna på det som sagts innan avbrottet, och respondenterna kunde därmed fortsätta 

där de avbröts.  

Utvärdering av kvalitativ data förknippas med begreppet trovärdighet som inbegriper 

fastställandet av giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). 

För att stärka giltigheten valde författarna att presentera citat från intervjuerna. Strategier för 

valet av deltagare har också en betydelse vad gäller giltigheten. Det faktum att ett 

bekvämlighetsurval tillämpades samt att undersökningsgruppen endast bestod av sex 

respondenter, kan ha påverkat giltigheten negativt, då möjligheterna till variationer av 

upplevelser av det studerade området kan ha begränsats. 

För stärka resultatens tillförlitlighet gav författarna en noggrann beskrivning av 

analysprocessen i såväl löpande text som i tabell. Det faktum att författarna på varsitt håll 

läste de transkriberade intervjuerna och påbörjade analysprocessen för att sedan jämföra om 

liknande fynd gjorts gällande meningsbärande enheter, stärker såväl giltighet som 

tillförlitlighet. För att underlätta för läsaren att bedöma resultatets överförbarhet beskrev 

författarna noggrant urval, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalys. 

 

Allmän diskussion 

Hos de intervjuade sjuksköterskorna framkom att de kände kluvenhet inför att utföra 

tvångsåtgärder mot minderåriga. Den psykiatriska tvångsvårdslagen LPT, har ingen nedre 

åldersgräns, och minderåriga kan därmed utsättas för tvångsåtgärder i samma utsträckning 

som vuxna. Författarna efterlyser därför mer forskning inom just området barn och ungdomar 

och psykiatrisk tvångsvård. Forskningen skulle belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

utföra tvångsåtgärder mot barn, barnens upplevelser av att utsättas för detta tvång, samt även 

föräldrars upplevelser av att vara förälder till ett barn som vårdas enligt LPT. Slutsatsen med 

föreliggande studie är att den psykiatriska vården är och förblir ett etiskt dilemma, då 

sjuksköterskorna kan ställas inför handlingar som kan skapa konflikt med hennes 

professionella, rättsliga, etiska och personliga ansvar för att hjälpa dessa patienter. 
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Författarna anser att föreliggande studie kan bidra till att uppmärksamma för såväl hälso- och 

sjukvården som samhället; sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder. Studien 

har en stor klinisk betydelse då tvångsåtgärder ständigt är aktuella, och genom att författarna 

har belyst detta område, medför det en möjlighet för reflektion och eftertanke för såväl 

vårdpersonal, chefer, närstående och andra som kommer i kontakt med den psykiatriska 

vården. 
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