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Sammanfattning    

 

Att vårda människor mot deras vilja ställer höga krav på sjuksköterskans professionella 

och personliga kompetens. Diskussion om tvångsvården och vad det betyder för 

patienter är ett av de högst prioriterade ämnena inom psykiatrisk vård. Tidigare 

forskning belyser patientens upplevelse av tvångsvården och tvångsåtgärder. Detta i 

syfte att minska förekomst av tvångsåtgärder. Däremot behövs studier som beskriver 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter mot deras vilja, samt vilken betydelse 

en vårdande relation har i mötet med tvångsvårdade patienter. Syftet med studien är att 

beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård. En kvalitativ forskningsmetod med reflekterande livsvärldsansats har 

använts som metod. Intervjuer med åtta sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 

vårdkontext ligger som grund i vårt analysarbete. Resultat presenteras utifrån fyra 

innebördsteman: att skapa en vårdande relation, att inte göra rätt, att använda sig av 

professionell hållning och att reflektera över sina känslor. Resultatet visar att 

sjuksköterskor upplever det svårt att upprätta en god relation till patienten under 

situationer där tvångsåtgärder blir aktuella. Sjuksköterskor uttrycker känslor av 

maktlöshet, skuld och skam under dessa omständigheter. Sjuksköterskor försöker hitta 

utvägar till att hantera sina känslor genom reflektera över situationen i enskildhet, eller 

tillsammans med någon kollega. Under hotfulla situationer väcks frågor kring om de vill 

arbeta kvar inom psykiatriskt kontext. Resultatet visar även på att det finns en oro för 

den egna hälsan skall drabbas på sikt. I diskussionen belyser författare för- och 

nackdelar med den valda metoden. Författarnas förhoppning är att öka förståelsen för 

sjuksköterskornas arbete inom psykiatrisk vård samt fördjupa kunskapen inom det 

aktuella ämnet.  

 

Nyckelord: 

Informellt tvång, psykiatrisk vård, sjuksköterskans upplevelse av tvångsvård, 

tvångsvård, tvångsåtgärder.  
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INLEDNING 

Att arbeta med patienter som lider av svår psykisk ohälsa inom den psykiatriska 

heldygnsvården, väcker för oss författare upp existentiella reflektioner kring patientens 

livsvärld. Även om all hälso- och sjukvård är i grunden frivillig så finns det situationer 

där vården sker med stöd av tvångslagar mot patienternas vilja. Patienter som vårdas 

inom lagen om psykiatrisk tvångsvård kan bli föremål för olika slags tvångsåtgärder. 

Det formella tvånget vilar sig på lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det informella 

tvånget är mer dolt till sin natur. Sjuksköterskans handlande utgår inte alltid med 

hänsyn till patienters upplevelse av sin sjukdom, utan vårdarens agerande kan vara en 

bedömning om att stilla, eller motverka ett aggressivt eller psykotiskt beteende som kan 

gå överstyr.  

 

Vi är två sjuksköterskor som har arbetat i psykiatrisk vård mer än 10 år. Under dessa år 

har vi upplevt situationer som har väckt olika känslor, tankar och funderingar. De 

svåraste situationerna handlade oftast om komplexa patientfall där patienter fick vårdas 

mot sin vilja och erhöll tvångsåtgärder. Anledning till denna uppsats var vår nyfikenhet 

på sjuksköterskornas upplevelse av hur det är att vårda patienter mot sin vilja. Vår 

förhoppning är att genom intervjustudier öka förståelsen för sjuksköterskans särskilda 

kompetens som krävs i arbete med patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 

tvångvård. Även om vår erfarenhet inom psykiatrin ger oss en viss förståelse kan den bli 

ett hinder i denna undersökning. Att kunna tygla vår förförståelse kommer att vara en 

svår uppgift och utmaning för oss båda. 

 

 

BAKGRUND 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

 

Att vårda patienten mot dennes vilja är inget nytt fenomen i psykiatrin. Nilsson (2003) i 

sin debattartikel skriver att synen på vad som betraktades som sjukdom och vad som var 

normalt förändrades i mitten av 1800-talet. Det har pågått omfattande diskussioner i 

frågan om tvångsvård av sinnessjuka, venerisk sjuka och alkoholister. De flesta 

utredningar i tvångsvårdsfrågor ägde rum mellan 1890-1930 och de tvångslagar som 

kom under denna period var i stort sett kvar fram till 1960-talet. Förändringstendenserna 

i synen på psykiatrisk tvångslag kulminerade under 1980 när bland annat socialtjänstlag 

kom. Förändringar i frågan om individuella rättigheter fick alltmer större betydelse 

(Nilsson, 2003). 

Psykiatrireformen som trädde i kraft 1995 syftade till att förbättra livssituationen för 

personer med psykisk ohälsa och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i 

samhället. Kommunernas ansvar förtydligades när det gäller att planera och samordna 

de insatser som personer med psykisk ohälsa behövde (Socialstyrelsen 2005). 

I samband med psykiatrireformen 1995 har antal vårdplatser inom psykiatrisk vård 

minskat vilket resulterade till skärpning av rutiner i prioriteringar och bedömningar på 

psykiatriska akutmottagningar. Idag är det i stort sätt människor med allvarlig psykisk 

ohälsa som vårdas inneliggande på psykiatriska vårdavdelningar. Det innebär att de som 
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jobbar inom psykiatrisk vård kommer förr eller senare i kontakt med patienter som 

vårdas mot sin vilja.  

 

Enligt Svensk författningssamling (1991:1128) får tvångsvård ges endast om patienten 

lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina 

personliga förhållande  har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan 

tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för 

kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård). Sluten 

psykiatrisk vård kan ges bara om patienten motsätter sig vården men bedöms av läkare 

vara så pass sjuk att hen behöver omedelbar behandling. Det kan till exempel handla om 

patienten som är psykotisk eller har allvarliga suicidtankar. I sådana situationer kan 

patienten inte ta en grundad ställning för sitt eget bästa och vården får ges utan hans 

eller hennes samtycke. Tvångsvården är reglerad i lagen. För att kunna ta in en 

psykotisk människa för vård på en sluten psykiatrisk avdelning måste två bedömningar 

av två olika läkare göras varav den andra är chefsöverläkare. Den första läkare som 

träffar patienten inom primärvården, på hembesök eller på akutmottagningen gör en 

första bedömning av patientens tillstånd. Om patienten motsätter sig vården skrivs 

vårdintyg. Om patienten är psykotisk och aggressiv så tillkallas polisen och patienten 

transporteras till psykiatrisk klinik där patienten blir kvarhållen. Den andra 

bedömningen så kallad intagningsbeslut görs av chefsöverläkare inom 24 timmar efter 

patientens ankomst till akutpsykiatrisk mottagning (SFS 1991:1128). 

 

 Tvångsvårdens syfte är att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig 

vård och ta emot det stöd som hen behöver (SFS 2008:415). Därför får inte tvångsvård 

pågå längre än patientens tillstånd kräver det. Om patienten tillfrisknar kan 

chefsöverläkare avskriva tvångsvården. I vissa fall där patienten behöver längre 

behandling för sin psykiska ohälsa men motsäger sig behandling efter utskrivning kan 

chefsöverläkare ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård. Detta innebär att patienten 

även efter utskrivning från avdelningen måste ta sina mediciner och regelbundet besöka 

öppenvårdsmottagningen för uppföljning (SFS 1991:1128). 

  

 

I akut skede av sin sjukdom som kan till exempel handla om akut psykos kan patienten 

bli föremål för olika tvångsåtgärder som till exempel fastspänning, tvångsmedicinering 

eller avskiljning. Hur länge patienten får hållas fastspänd eller avskiljas är reglerad i 

tvångslagen. För att kunna genomföra dessa tvångsåtgärder med minst skada eller 

obehag för patienter krävs en särskild kompetens hos personalen och väl utarbetade 

rutiner på vårdenheten. Tvångsåtgärder där personalen handgripligen tar i patienten får 

inte genomföras på en öppenvårdsmottagning. Att träffa och dela medicin till en patient 

som inte vill ha mediciner och fortsatt kontakt med psykiatrin räknas i lagens mening 

inte som en tvångsåtgärd (SFS 1991:1128). 

  

 

Hur länge sluten eller öppenpsykiatrisk tvångsvård ska pågå beror på patientens 

psykiska tillstånd och följsamheten till vårdplanen. När tiden för sluten eller 

öppenpsykiatrisk tvångsvård går ut gör en chefsöverläkare efter samtal med patienten en 

ny bedömning där ställningstagande för avskrivning respektive ansökan om fortsatt 

tvångsvård görs.  Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård ska vårdplanen skrivas så fort 
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intagningsbeslut träder i kraft. Vårdplanen handlar om åtgärder som ska kunna leda till 

patientens tillfrisknande och självbestämmande (SFS 1991:1128). Att få patienten 

känna sig delaktig i sin egen vård kan främja patientens hälsoresurser och stärka som 

människa och individ. Att få sina grundläggande behov tillgodosedda och känna nöjdhet 

kan ha en positiv inverkan på social hållbarhet som på sikt kan leda till ett stabilt och 

dynamisk utveckling av samhället (Regeringens skrivelse 2003/04:129, s. 33). 

 

Tidigare forskning 

 

Litteraturgenomgång och sökning av artiklar i olika sökdatabas har visat att det finns en 

hel del forskning och forskningsmaterial som handlar om sjuksköterskans eller 

patientens upplevelse av tvångsåtgärder. Vi har hittat få intervjustudier som beskriver 

sjuksköterskan upplevelse av att vårda patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård i 

sin helhet.  Enligt Flyckt (2013, s. 5) finns det brist på forskning inom område för 

tvångsvård vilket utför hinder i det kliniska arbetet för vårdpersonal. Det finns flera 

uppsatser i vårdvetenskap som belyser patienternas upplevelse av fastspänningar och 

tvångsinjektioner. Däremot så finns det lite litteratur och artiklar som beskriver det 

etiska och moraliska dilemma som uppstår hos sjuksköterskor i samband med 

patientmöte. 

 

Formellt och informellt tvång  

 

Diskussioner om vad som är formell och informell tvång pågår ständigt och berör båda 

vårdgivare och vårdtagare i hela världen. Vad som är tillåtet eller inte tillåtet att göra 

med tvång regleras i lagstiftning. Alla tvångsåtgärder ska registreras och dokumenteras 

och detta sker på ett kontrollerat sätt. Informellt tvång är dolt till sin karaktär. Gränsen 

mellan motivation och hot är hårfin. Patienten som vårdas mot sin vilja kan uppfatta alla 

försök till motivation som hot och accepterar ordinerade medicinering motvillig i 

rädslan att bli medicinerad under fasthållning. Informellt tvång registreras inte men det 

förekommer oftare än man tror. Enligt Jaeger, Kettler, Rabenschla och Theodoridou 

(2014) kan informellt tvång förekomma i situationer där sjuksköterskan inte har tid för 

samtal med patienten. Istället för att sätta sig ner och samtala med patienten kan 

sjuksköterska säga till patienten att om hen inte tar sina tabletter så blir det injektion. 

Frånvaro av stress i personalgruppen, positiv attityd, struktur och teamarbete är andra 

faktorer som kan leda till minskning av formellt och informellt tvång. 

 

Gustavsson, Wigerblad och Lindwall (2014, s. 180) beskriver att sjuksköterskor 

upplever patientens värdighet bli kränkt i situationer som kräver fasthållning av patient. 

Sjuksköterskor anser att fasthållning kan undvikas till större del om omvårdnaden kring 

patienten är väl planerad. Upplevelser av tvångsåtgärder skapar känslor av lidande och 

kvarstannar i medvetandet som en svår upplevelse, men parallellt finns medvetandet om 

detta inte kan undvikas. Sjuksköterskor erfar att patienten inte har någon makt att 

kontrollera förhållanden, där vårdpersonal inte tycks ta hänsyn till att information om 

patienten gällande dennes liv, hälsa, nuvarande tillstånd eller framtid kommer i allmän 

beskådning inför andra medpatienter. Inom yrkesutövningen erfars att patienten blir 

fråntagen sin rätt till att ifrågasätta sin medicinering utan skall erhålla denna utan större 

utrymme för diskussion, beskriver Gustavsson et al. (2014, s. 180).  
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Larsen och Terkelsen (2013, s. 431) studie visar att vara utförare till läkarens ordination 

av tvångsmedicinering kan upplevas som en belastning, och orsaka känslor av skuld och 

skam hos sjuksköterska då en del patienter tror att de blir förgiftade i samband med att 

de får en tvångsinjektion. Det framkommer att sjuksköterskor kan uppleva att de är 

förövare som utför en tvångsordination, medan ansvarig läkare befinner sig på sitt rum 

och nästan aldrig är närvarande under rådande omständigheter. Detta skapar dåligt 

samvete hos sjuksköterskor, samt också en lojalitetskonflikt gentemot läkaren.   

 

Enligt Kantio, Välimäki, Putkonen, Kuosmanen, Scott och Joffe (2010, s. 69) studie 

kring patienters restriktioner erfar sjuksköterskor att de måste vara snabba beslutsfattare 

kring patienter vilka är aggressiva, eller då det finns risk att de skadar sig själv eller 

andra i sin omgivning. Sjuksköterskor känner sig osäkra gällande de egna besluten, och 

funderar kring om det gjorts tillräckligt för patienten, samt upplevs misslyckande om 

inga alternativ till restriktioner för patienten finns att tillgå. Förtrolighet, att vara 

närvarande samt ge respons till patienter gör det lättare att undvika gränssättningar. 

 

Mellanmänskliga möten 

 

Möte mellan två människor är mellanmänskliga möten. Ett möte blir vårdande när det 

sker en positiv förändring i hälsoprosessen hos deltagande individ eller individer. Att 

vårda patienter enligt psykiatrisk tvångvård innebär en prövning i mellanmänskliga 

möten. Carlsson (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 319) beskriver hur bekräftande samt 

destruktiva möten kan ske i situationer där hot och våld förekommer. I situationer där 

sjuksköterska kan acceptera sin egen rädsla möjliggörs ett möte med närhet och äkthet 

till patienten. Det är ett vårdande möte. Sjuksköterskans strävan att möta patienten 

utifrån dennes levnadsvillkor utgörs av öppet och följsamt förhållningssätt med respekt, 

ansvarstagande samt en vilja till att skapa tillit. I vårdande möten finns, enligt Carlsson 

(2014 se Wiklund Gustin 2014, s .313) en uppriktig önskan till välvillighet i mötet med 

patienten. Förmåga till medkänsla, lyhördhet och engagemang till patienten utgör en 

grund till att möjliggöra en öppning för delaktighet. Carlsson (2014 se Wiklund Gustin 

2014, s. 313) beskriver att möten som inte är vårdande kan bli destruktiva. Sådana möte 

bildas när vårdaren inte kan hantera sin rädsla. Vårdaren intar en mer avvisande 

ställning i förhållande till patienten och tappar kontrollen över sina känslor. Vårdaren 

bekymrar sig för den egna säkerheten och försöker undkomma situationen då ingen 

utväg för att lösa situationen finns att tillgå.  

 

Den unika livsvärlden  

 

Genom livsvärldsteorin kan sjuksköterskor få en djupare förståelse av andra människors 

livshistoria. Enligt Dahlberg (2014, s. 44) har människan sitt eget speciella sätt att tolka 

och förstå företeelser i livsvärlden, även om människan i mångt och mycket upplever 

världen och dess ting och företeelser liknande. Livsvärlden kan ses ur ett existentiellt 

perspektiv. Människan uppfattar och erfar livsvärlden i förhållande till de sammanhang 

som hon existerar i. Människans upplevelse av den egna livsvärlden, andras livsvärld 

och förhållandet till världen ses som unik till sin utformning beskriver Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 128).  Att förhålla sig till en annan människas livsvärld är inte en 

okomplicerad uppgift. Även om den andra människans livsvärld har egenskaper som 

liknar de egna så finns det individuella skiftningar till det som upplevs. Genom 
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öppenhet och följsamhet mot skillnader och likheter, möjliggörs en förståelse till att 

uppfatta de skiftningar som den andra har till att förstå sin livsvärld och omvärld, menar 

Dahlberg (2014, s. 73). Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv kännetecknas av en 

öppenhet och följsamhet till den andras livsvärld enligt Dahlberg och Segesten (2010,  

s. 128). Genom ett öppet förhållningssätt i mötet med en annan människa blir vi 

medvetna om att vi inte är helt fördomsfria. Det finns vanligen en förförståelse inför det 

vi upplever.  Det är en specifik förmåga enligt Dahlberg (2014, s. 70) att kontrollera sin 

förförståelse. Genom att reflektera över den egna livsvärldens erfarenheter i mötet med 

en annan människa, så kan hindret minimeras till att förstå den andre. Det är en tyglande 

hållning, att inte förbestämma det obestämda (Dahlberg 2014, s. 73).  

 

PROBLEMFORMULERING  

Att vårdas mot sin vilja innebär inskränkningar i den egna vardagen på olika sätt. I 

många situationer möter sjuksköterskan etiska problem. Ett exempel är att neka 

patienten utgång om det finns risk för flykt eller suicidala handlingar. Det som tas för 

givet blir begränsat. Patienten blir berövad sin frihet, samt reduceras möjligheten att 

göra sina egna fria val. När patienter vårdas mot sin vilja kan det innebära att bli utsatt 

för tvångsåtgärder av olika slag. Det kan handla om formellt eller informellt tvång i 

samband med medicinering. Patienten kan ha en utökad tillsynsgrad som ständig tillsyn 

när det finns en uppenbar fara för att patienten kan skada sig själv eller andra. Att 

avskilja patienten från medpatienter är ytterligare en tvångsåtgärd som används när det 

finns risk för att patienten tillfogar andra skada, eller uppvisar ett beteende som kan 

försämra medpatienters psykiatriska hälsa såväl som den egna hälsan. Det kan uppstå 

situationer där sjuksköterskor måste utföra handlingar som strider mot deras egna 

värderingar om innebörden av en god vård. Frustrationen kan påverka det egna 

yrkesutövandet negativt i längden, då intentionen är att skapa ett så bra möte som 

möjligt med patienten. Det finns risk att sjuksköterskans frustration och osäkerhet 

sprider sig till patienten. Om inte sjuksköterskan själv tror på det goda syftet med 

tvångsvården kommer patienten känna sig otrygg. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter enligt 

lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

 

METOD 

Ansats 

 

Som metod för datainsamling har vi valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod 

med reflekterande livsvärldsansats. Reflekterande livsvärldsansats beskrivs av Dahlberg 

et al. (2010). Livsvärldsansatsen innefattar att uppfatta, analysera, klargöra samt 

beskriva ett fenomen ur informantens perspektiv såsom det upplevs. Genom 

reflekterande livsvärldsansats fordras ett öppet och följsamt förhållningssätt till 

fenomenet. Enligt Dahlberg (2014, s. 68) är livsvärldsansatsen en modell vilande på 
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vetenskaplig grund, vilket beskriver människans existentiella tillvaro i världen, såsom 

den upplevs individuellt och tillsammans med andra individer. Människan upplever 

enligt författaren livsvärlden förhållandevis snarlik, men har även ett unikt sätt att 

uppfatta och tolka livsvärlden med alla de fenomen som finns i den. Genom 

livsvärldsansats möjliggörs en förståelse för andra människors uppfattning av världen, 

även om den inte överensstämmer med det egna tankesättet, enligt Dahlberg (2014, s. 

68). 

 

Deltagare 

 

Vi har frågat vårdenhetschefer på vuxenpsykiatriska kliniken i Borås om hjälp i urvalet 

av deltagare. Vårt önskemål var att få intervjua sjuksköterskor med olika utbildningar 

och erfarenheter inom psykiatrisk vård. Inga uteslutningskriterier angivits. Åtta 

sjuksköterskor som arbetar inom vuxenpsykiatriska verksamheten i Borås har ställt upp 

på intervjuer. Varsitt brev med beskrivning av syftet i vår uppsats har skickats, vilket är 

att fånga in deras personliga upplevelser av att vårda patienter på tvång (Bilaga I). 

Sjuksköterskor informerades om att intervjuerna kommer att spelas in och att de kan 

avbryta inspelningen när som helst (Bilaga II). Tid för intervju beräknades till cirka 30-

45 minuter. Lokaler bokades i nära anslutning till sjuksköterskornas arbetsplats.  

 

För att få så brett urval som möjligt har vi valt att intervjua åtta sjuksköterskor. Fyra 

deltagare är specialistutbildade sjuksköterskor och fyra grundutbildade sjuksköterskor 

med olika erfarenheter inom psykiatrisk vård. Fyra sjuksköterskor arbetar inom 

psykiatrisk heldygnsvård och fyra inom psykiatrisk öppenvård. Sex av deltagare är 

kvinnor och två män. Två av deltagarna har jobbat på psykiatriska kliniken upp till 5 år 

och sex stycken mer än 5 år. Åldersfördelning är mellan 27 till 59 år. 

 

Datainsamling 

 

Vi har valt att använda oss av en reflekterande livsvärldsintervju där deltagaren ges 

möjligheter att beskriva och reflektera över fenomenet tvångsvård. Enligt Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2010, s. 185) ger en öppen och följsam dialog med informanten 

dem tillfälle till att komma närmare de egna erfarenheterna kring fenomenet såsom det 

upplevs. Som livsvärldsforskare skall förförståelsen inför det som efterforskas vara 

kontrollerat, vilket kräver återkommande reflektioner kring den egna kunskapen om 

fenomenet.  

 

För att skapa en så avspänd atmosfär som möjligt har författarna inledningsvis berättat 

lite om sig själva och syftet med studien. Deltagarna har ombetts att vara så öppna som 

möjligt då studiens syfte är att belysa ett livsvärdsperspektiv. Intervjuer genomfördes 

som öppna intervjuer. Den inledande frågan till deltagarna vid inspelningens start var 

om de skulle kunna berätta om sina upplevelser av att vårda patienter under tvång. 

Intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Vissa intervjuer upplevdes som 

smärtsamma känslomässigt då det väckte upp svåra minnen och undertryckta känslor 

hos sjuksköterskor. Under sådana omständigheter har vi tagit en liten paus och sedan 

återgått till intervjun. Under pågående intervjuer har vi försökt att fördjupa oss i 

deltagarnas upplevelser genom att ställa flera följdfrågor som till exempel ”berätta mer 

om, vad kände du då, hur upplevde du eller hur hanterade du det…”. Efter avslutade 
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intervjuer har samtliga deltagare tackats för sin medverkan i studien, samt erbjudits att 

höra av sig om de hade några frågor eller eftertankar kring intervjun. Samtliga 

sjuksköterskor önskade ta del av vårt forskningsmaterial efter avslutade studier. När 

resultatet av studien är färdigställd kommer vi att skicka denna via e-post till våra 

informanter enligt överenskommelse. Inspelat material har förvarats på ett säkert sätt 

utan tillgång för obehöriga personer. När inspelade intervjuer skrivits ner på papper har 

inspelningar raderats.  

 

Dataanalys 

 

En kvalitativ innebördsanalys använts i livsvärldsintervjuerna. Denna dataanalys 

beskrivs av Dahlberg et al. (2010, s. 236) som ett förlopp mellan helhet, delar och 

helhet. Denna process är kärnan i förståelsen av analysen. När människan har ett 

naturligt förhållningssätt till det som skall undersökas används ett godtroget och 

oreflekterat betraktande. Forskarens inställning till texten är kontrollerad och medveten 

genom återkommande reflektioner, vilket får till resultat ett innebördstema. 

 

Materialet har analyserats först enskilt och sedan tillsammans av båda författare. Efter 

flera diskussioner har insamlad data formulerats i flera meningsbärande enheter. Citat 

från intervju med sjuksköterskor har används för att belysa deras upplevelser såsom de 

är. Analysfasen har tagit många veckor dels beroende på privata omständigheter dels på 

svårigheter att fördjupa sig i innebörden. Vi har upplevt svårigheter med att försöka 

förstå innebörden av sjuksköterskornas berättelser. Under hela analysprocessen har vi 

fått påminna oss om att tygla vår förförståelse, och inte lägga in våra egna tolkningar 

och värderingar i analysdelen. Dahlberg (2014, s. 126) skriver att det är betydelsefullt 

att inte vara förutbestämd när data skall analyseras. Betydande i analysens faser att 

kontrollera sina egna föreställningar kring det som efterforskas, samt inte vara för snabb 

till att bestämma utefter de egna förkunskaperna om ämnet.  

 

Dahlberg (1997, s. 109; 2014, s. 126-128) särskiljer dataanalysen i tre olika faser vilket 

förklaras överskådligt som helhet, delar och helhet.  I den första fasen gör sig forskaren 

bekant med forskningsmaterialet genom att läsa det i sin helhet flertalet gånger och få 

en första uppfattning om denna. När forskningsmaterialet kan återberättas utan 

svårigheter kan forskningen gå vidare till nästa fas. Intentionen med vald 

innebördsanalys är att uppfatta ett fenomen så som det erfars av andra individer, med 

det textmaterial som finns till förfogande.   Det faktiska analyserandet påbörjas i andra 

fasen vilket förklaras som en ingående förståelse av forskningsmaterialet med hjälp av 

nyskapat tänkande. Denna förståelse möjliggörs först när texten i forskningsmaterialet 

uppdelats i mindre delar. Enligt Dahlberg (2014, s. 126) skall helheten i textmaterialet 

upplevas igenkännande och delas in i mindre stycken för att kunna bearbetas till 

meningsbärande enheter. Denna uppdelning sker efter att man tror sig se meningar och 

stycken som åskådliggör samma innebörd. 

 

Analysen enligt Dahlberg (1997, s. 126) utmärker sig genom vad och hur frågor till 

texten och vad innebörden är i materialet. Vid denna del av analys byter texten form, 

och upplevs mer som personlig, vilket för forskaren möjliggör att en dialog kan startas 

till texten. Då avsikten med forskningsmaterialet är att förstå vad sjuksköterskorna 

försöker belysa, ska fokus även läggas på det som inte uttrycks bokstavligen då detta 
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kan ge vägledning till ett innebördstema. I detta skede krävs enligt Dahlberg (2014, s. 

126) en inriktad koncentration på innebörden. När det i olika stycken eller meningar 

framkommer samma innebörd så förenas dessa till en meningsenhet. 

 

Efter ytterligare diskussioner och reflektioner har fem innebördsteman vuxit fram. 

Resultatet har sammanställts och egna reflektioner kring detta har formulerats.  

Dahlberg (1997, s. 112; 2014, s. 128) beskriver att i analysens tredje fas hanteras texten 

åter som en helhet. Detta är dataanalysens resultat. Materialet skall organiseras så att det 

kan hanteras och presenteras, samt kan gestaltas med en ny förståelse och begripas av 

andra som läser resultatet förutom forskaren. Resultatet av innebördsanalysen skall 

beskriva en helhet som visar på exempel och sammansättningar av likheter, skillnader 

och sammanhang i det material som analyserats. När innebörder blir framträdande i 

materialet så kan dessa användas som innebördsteman beskriver Dahlberg (2014, s. 

128-129). 

 

Etiska överväganden 

 

Eftersom magisteruppsats genomförs inom ramen för en högskoleutbildning till 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har vi inte behövt ansöka om tillstånd hos 

Etikprövningsnämnden. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska alla vetenskapliga 

studier som bedrivs uppfylla forskningsetiska principer vilka är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Varje deltagare erhöll varsitt 

informationsbrev där vi beskrev att all information kommer att behandlas konfidentiellt, 

samt att när resultatet av studien presenteras kommer det inte att framgå vem som har 

sagt vad (Bilaga I). Deltagarna fick även information om att medverkan i 

undersökningen är frivillig och kan avbrytas utan förbehåll utan att deltagarens 

datamaterial används (Bilaga II). Samtyckeskravet medför att den medverkande har 

rättigheter till självbestämmande över tidsåtgången för sin medverkan, såsom 

villkorslöst deltagandet samt rätten att avbryta sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet 2015). 

 

Deltagande sjuksköterskor har informerats om att datamaterialet och de utskrivna 

intervjuerna kommer att behandlas och skyddas i säkert förvar. Enligt Vetenskapsrådet 

(2015) innebär konfidentialitetskravet att utomstående inte kan får ta del av 

forskningsmaterialet, men att forskargruppen kan använda kodnycklar som kan hänföras 

till enskilda individer.  Personuppgifter som kan härledas till en viss person får inte 

framgå i forskningsmaterialet enligt principen om nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2015). Vi har under intervjuns utformande beaktat de risker som vår studie skulle kunna 

ge upphov till. Vi har följt upp sjuksköterskornas reaktioner före, under och efter 

intervjuerna för att säkerställa att inte frågeställningarna startat upp obehagliga känslor 

och tankar hos deltagarna. Intervjuerna hade under sådana omständigheter inte kunnat 

färdigställas. Utifrån dessa grunder bedömde vi att nyttan övervägde riskerna och 

intervjuerna kunde genomföras och framställas i sin helhet.  
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RESULTAT  

Resultatet presenteras utifrån fyra innebördsteman. Samtliga innebördsteman förstärks 

av olika utsagor från deltagande sjuksköterskor vilka kommer att redovisas i kursiv stil. 

Resultatet redovisas utifrån nedanstående innebördsteman: att skapa en vårdande 

relation, att inte göra rätt, att använda sig av professionell hållning och att reflektera 

över sina känslor. 
 

Att skapa en vårdande relation  

 
Att skapa en relation som bygger på trygghet och tillit ses som grundläggande i 

patientmötet. Relationen i sig handlar om personligt engagemang och strävan att förstå 

den andra människans personlighet med erfarenheter och föreställningar kring 

psykiatriskt vårdande under tvångsvård. Om relationen kan stärkas så möjliggörs ett 

minskat lidande för patienten och hälsoprocesser kan ta vid. Känslan av harmoni och 

välbefinnande i kropp och själ understödjer hälsoprocesser. Ur sjuksköterskans 

perspektiv kan ett öppet förhållningssätt till patientens upplevelser och erfarenheter 

innebära att en varaktig tillit kan skapas i vårdrelationen. Ett öppet förhållningssätt 

innebär en öppenhet för en ny kunskap och ny förståelse utan förutfattade meningar och 

tolkningar. Patientens upplevelse av olika livssituationer kan komma i uttryck såväl 

kroppsligt som verbalt. Sjuksköterskor upplever att förståelse för patienten och trygghet 

i mötet skulle kunna främja patientens hälsoresurser, samt upplevelsen av att vara 

delaktig i en kontext där den egna vården kommer i ett främre rum ”… jag tycker det är 

viktigt att låta patienten få bestämma… själv… så mycket som möjligt…” Genom ett tålmodigt och 

följsamt övervägande öppnas en möjlighet till ett vårdande samtal. Att stanna kvar och 

vara uthållig även i svåra situationer och sätta sig in i patientens perspektiv ses som 

betydande för en vårdande relation. 

 
” … men man inte gå fram för fort… måste gå väldigt varsamt fram för 

hennes upplevelse är ju så pass stark å… så övertygad i detta och man når 

henne liksom inte… det blir mer att lugna i stunden… åh… och försöka så att 

hon kan släppa det en liten stund… men så är hon tillbaka i det igen…” 

 

I situationer där patientens hälsohinder som exempelvis misstänksamhet försvårar 

utvecklingen av en vårdande relation försöker sjuksköterskor hitta andra vägar till ett 

samarbete med patienten. Sjuksköterskor upplever att vårdande samtal är ett hjälpmedel 

till att skapa en relation som kan bli vårdande. Genom samtalet kan en högre grad av 

delaktighet uppnås vilket enligt sjuksköterskor grundar sig i ett omsorgsfullt bemötande 

till patienten. Den ömsesidiga respekten kan hjälpa patienten att återupprätta sin 

autonomi och återta ansvaret och därmed skapa möjlighet till ett bättre liv.  
 

”… genom samtal… låta patienten få bestämma om det så är 

småsaker… i … under vårdtillfället… att dom ändå får säga och göra 

sin röst hörd… det är viktigt…”. 

 

Patientens delaktighet och möjlighet att påverka sin vård och behandling ses som 

skyddande faktor för patienten och sjuksköterskan. Ur sjuksköterskans perspektiv 

innebär det förskjutning av makt från vårdare till patienten. En chans att låta patienten 

själv bestämma över sitt liv. Patienten är en likvärdig partner som man kan ha en 



 10 

överenskommelse med och hitta en kompromiss om så behövs.  Genom delaktigheten 

kan man undvika tvångsåtgärder som många gånger upplevs som smärtsamma båda av 

patienten och sjuksköterska. 

 
” … jag brukar säga till patienterna att de inte ska se det som ett tvång utan 

som ett avtal mellan oss… mer att vi gör ett avtal mellan oss under den tiden. 

Så att vi har nu ett samarbete…” 

 

Att vara utelämnad utan något skydd från omgivningen kan ge anledning till en befogad 

oro. Upplevelsen av att vara skyddslös och försvarslös under hotfulla omständigheter 

ger upphov till rädsla över att situationen kan komma ur spår och medföra plötsliga 

handgripligheter från patientens sida. En sjuksköterska beskriver som ”… jag hade inte 

räknat med den här reaktionen så… ” eller ”… å jag hade inte räknat med… jag har haft en väldigt nära 

kontakt med patienten…” Mänskliga relationer kan ses som komplexa och varierande. En 

relation är inte lik den andra. Även till synes en stabil relation kan bli instabil och 

variera i sin intensitet beroende på situationen och sinnesstämningen. En långvarig 

stabil relation kan plötslig bli hotad av patientens psykiatriska symtom. Relationer som 

inte håller medför svåra känslor att hantera. Den uppbyggda alliansen i ett vårdande 

sammanhang blir förstörd när patienten mister sin tillit till sjuksköterskan. Förlorad tillit 

väcker känslor av saknad hos sjuksköterskor. Upplevelse av ensamhet tar vid och 

sjuksköterskor brottas med känslor av uppgivenhet och hopplöshet. Sjuksköterskan 

kommer till insikt om att den stödjande funktionen som funnits har förlorats i samband 

med att patienten återinsjuknat, vilket orsakat en personlig förlust, som ses vara 

plågsamt att hantera när relationen ses omöjlig att återupptas.  

  
”… sen tyckte jag att man kände lite sorg också… för man har ju nära 

kontakt med sina patienter många gånger… kanske flera gånger i veckan å 

man ringer och man stöttar dom i livet och i vardagen… och sen så efter en 

sån här sak när dom har återinsjuknat… å så bryts kontakten tvärt för det 

går inte att finna varandra i detta…” 

 

För att kunna förstå patientens tillstånd när sjukdom och ohälsa hindrar utveckling av en 

vårdande relation försöker sjuksköterskor se förhållandena utifrån patientens perspektiv.  

De försöker föreställa sig hur det skulle kännas om de själva har varit patienter och 

vårdades mot sin vilja. Sjuksköterskor beskriver att de upplever medlidande med 

patienten samt att deras bemötande utgår från hur de själva skulle vilja bli bemötta. 

Oavsett tvångsåtgärders syfte så framkommer upplevelser om att ingripande hade 

kunnat förhindras innan patienten försämrats i sin psykiatriska ohälsa. Svårigheter 

upplevs med patienter som drabbats svårt av sin sjukdom, då de inte alltid medverkar i 

sin egen vård och behandling innan de återinsjuknar. Det skapar en frustration hos 

sjuksköterskor när det vårdande stödet inte når fram vilket ses medföra ett förhöjt 

lidande för patienten.  

 
 ”… om dom är så sjuka så kanske man måste tänka att det här är bäst för 

personen… för den är så svårt sjuk att den inte kan ta vara på sig själv… å 

då är de det här som måste till… det är klart det känns ju alltid att man har 

behövt att komma så här långt… att nu är de det här som… vi har inte kunnat 

nå personen… det är väl den biten som är jobbigast att man inte har kunnat 

göra någonting innan…” 
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Sjuksköterskor upplever att patienter som vårdas mot sin vilja oftast har en försvårad 

livssituation och erfar förutom sjukdomslidande även livslidande och vårdlidande. För 

att kunna bygga upp en relation som ska bli vårdande, lindra lidande och främja 

patientens hälsa krävs det ett långsiktigt motivationsarbete, där trygghet och tillit skapas 

för att patienten skall möjliggöras att känna tilltro till vården. Det erfars som en 

tålamodskrävande aktivitet och mödosamt att närma sig patienters tillvaro så som den 

upplevs. För sjuksköterskor innebär det att kunna läsa mellan raderna och förstå det 

underförstådda som patienten uttrycker dels genom kroppsspråket, samt verbalt. 
 

 

”… jag upplever att det alltid är en svårighet att vårda patienter på 

tvångsvård… för att det är långt ifrån självklart… att patienten har insikt och 

förståelse för orsaken till att det är tvångsvård… men det är också en 

utmaning att göra detta på ett sånt sätt så att man minskar på effekten av 

onödigt… onödigt… skapande av lidande för patienten… man ska bidra till 

att göra detta på ett professionellt bra sätt…” 

 

Människans kropp är ett verktyg för kommunikation med omvärlden. När orden inte 

räcker till kan man genom kroppsspråket ge uttryck åt det som upplevs. Genom ett 

vårdande möte ses sjuksköterskor ha möjlighet att använda sig av sin kunskap i 

omvårdnad och medmänsklighet till att möjliggöra en öppning till samarbete med 

patienten, där trygghetsskapande ses som en viktig aspekt i omvårdnaden. Om ett möte 

blir vårdade eller inte beror det på de hinder och möjligheter som sjuksköterskan kan 

skapa.  
 

”… man får ju använda humor som vapen ja… man får använda hela 

verktygslådan...” 
 

Genom ett lättsamt och lekfullt klimat i vårdmiljön så möjliggörs en ingång för 

patienten att samtala om sina svårigheter, vilket kan medföra att patientens hälsoresurser 

kan understödjas. Hopp om en bättre framtid kan främja glädje och positiv syn på 

vården och vårdande samtal. Hotfulla situationer ses kunna reduceras när kroppsspråk 

och ton i sjuksköterskans röst ses lugna ner stämningen hos patienter.  
 

”… så han kom in och frågade patienten väldigt lugnt och värdigt: men du… 

vad är det som pågår? Och då såg man att allt lagt sig och så blev det ingen 

tvångsåtgärd…”  

 

Genomgående betonar sjuksköterskor vikten av att skapa en vårdande miljö, vilket 

erfars utmärkas av ett stillfullt och tryggt klimat. Vårdande miljö ska kännetecknas av 

en lugn och trygg omgivning som främjar patientens läkande krafter. Intervjuade 

sjuksköterskor erfar att vårdande miljö inte enbart handlar om en materiell utformning 

av lokaler utan även vårdarens förmåga till att använda sig själv som ett instrument 

inom verksamheten. Känslan av utanförskap erfars när sjuksköterskor som nyanställda 

påbörjat sin anställning på en psykiatrisk vårdavdelning. Att vara orutinerad inför nya 

arbetsuppgifter, såsom att utföra sitt arbete med personal som saknar psykiatrisk 

kompetens ses förstärka upplevelser av utsatthet och otrygghet, samt olust över att gå 

till sitt arbete. Det uttrycks som ”... ingenting jag någon gång gillat…”eller att ”… ge 

tvångsmedicinering är ju inte normalt...” Det tycks betydelsefullt att all personal på en 
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vårdavdelning är delaktig och uppmärksam under svårhanterliga förhållanden där 

situationer kan urarta och orsaka skada för såväl patienter som för vårdare. En skada 

som kan förstöra en vårdande relation och bli omöjligt att reparera.  
 

”… kränkt kände jag mig. … onödigt ensam som sjuksköterska… kände jag 

mig… Just när det hände. Sen… fick jag väldigt mycket plåster på såret, 

väldigt mycket värme och omtanke…” 

 

”… man blir nöjd men extra nöjd när man jobbar med en kamrat som man 

litar på… ” 

 

Ett möte som är vårdande upplevs starta hälsoprocesser hos patienter. Sjuksköterskor 

upplever att patienter tycks trygga och delaktiga i sin egen vård. Sjuksköterskor fylls av 

upplevelsen av att de är viktiga personer i patientens liv, att deras arbete gör skillnad 

och att de har gjort rätt yrkesval. En förhöjd självaktning hos sjuksköterskan för med sig 

kraft till att arbeta kvar inom psykiatriskt kontext.  

 
 

”… också så när hon fick diagnosen och allt föll på plats. Hon kramades… 

det är då man orkar jobba vidare…”  
 

 

Att inte göra rätt 

 
När sjuksköterskor går emot sina egna värderingar och uppfattningen om vad som är bra 

för patienten så erfars känslor av att inte göra rätt i mötet med patienten. När 

tvångsåtgärder tillämpas upplever sjuksköterskor att de begränsar patientens rätt till fritt 

val vilket uppfattas som ett oetiskt handlande gentemot dennes livsvillkor. Upplevelser 

av att kränka en individ djupt erfars. Enligt sjuksköterskor finns det inte tillräckligt med 

omtanke och utrymme i situationer då patienter medicineras mot sin vilja. 

Sjuksköterskor erfar maktlöshet och känner att de skadar en annan människas integritet, 

därtill svårigheter med att se det egna handlandet vara uträttat av välvilja gentemot 

patienten. Upplevelser av att använda sig av indirekt makt över patienter under 

situationer som kräver tvångsåtgärder ses som en förolämpande handling. 

 

Det beskrivs som ” … när jag kan bestämma på grund av utbildning eller lagar vi har… men det är 

ingen bra känsla...” Maktförhållandena strider emot deras strävan att skapa ett vårdnära 

samarbete vilken bygger på en ömsesidighet i relationen. Sjuksköterskor upplever 

skuldkänslor när de känner att de handlar felaktigt, vilket medför en psykisk 

påfrestning.  

 
 

”… å i vissa extremsituationer har jag verkligen känt… en patient som vi 

hade som det kändes så… som vi fick ge tvångsinjektion… varje gång… en 

depotinjektion som hon hade… mm… det kunde jag ju inte försvara över 

huvud taget inombords för mig själv å ändå prata jag med läkaren … äh… 

till slut så grät jag inför det jag skulle göra… för jag ville inte göra det 

liksom...” 

 

 

Situationer där patenten blir föremål för tvångsåtgärder påverkar sjuksköterskor på ett 

negativt sätt och är svåra att glömma. Önskan att göra det på ett bättre sätt, där man inte 
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kränker patienten och bemöter på ett värdigt och mer respektfullt sätt finns med i deras 

berättelser. Sjuksköterskor söker förklaring för sina beslut och handlingar för att kunna 

leva vidare med de skuldkänslorna som uppstår. De känner också förtvivlan när de 

måste utföra tvångsåtgärder som de inte vill. Upplevelse av maktlöshet i förhållande till 

tvångssituationen och läkarens beslut får sjuksköterskor känna sig som utförare utan 

möjlighet att påverka. Maktlöshetsupplevelse finns även i förhållande till patienten då 

det innebär ett ökat vårdlidande för patienten. Sjuksköterskor känner sig misslyckande 

och blir ledsna i de situationerna där de känner att dem inte kan göra något mer. De 

negativa upplevelserna väcker frågor hos sjuksköterskor om de verkligen vill vara med 

om detta igen.  
 

”… det är tråkigt att över huvud taget att ge det med tvång även om man 

tycker att patienten behöver det eller inte… så är det jobbigt… det är ju ofta 

traumatiskt… det går ju inte att göra det på ett snyggt sätt… så att man 

känner att man har gjort det värdigt… för det är ju inte värdigt ... för mig 

någonstans egentligen… de e ju…man kränker u en person väldigt mycket 

när man gör det…” 
 

 

Situationer som beskrivs av sjuksköterskor skiljer sig på och upplevs på olika sätt. I de 

situationerna när tvångsåtgärder är nödvändiga försöker sjuksköterskor hitta 

förklaringar, och ursäkter för sina handlingar som går emot vårdande principer att göra 

gott och inte skada. När sjuksköterskor finner en förklaring som de kan acceptera 

uppstår en känsla av befrielse. Förståelsen över att patientens autonomi måste 

överskridas ibland för att kunna hjälpa patienten på längre sikt ger känslan av lugn och 

förlåtelse över sin handling. 

 
”… det kan vara att man nästan känner skuldkänslor men man kan också 

ibland känna lite… att man gjort nytta… de behöver ju hjälp…” 
 

Sjuksköterskor erfar att det finns maktförhållande mellan vårdare och patienten inom 

psykiatrisk vård och att de använder sig av makt i situationer där de känner sig otrygga 

och rädda. Sjuksköterskor upplever att istället för motiverande samtal använder de ett 

informellt tvång gentemot patenten. Informellt tvång upplevs som en tillsägelse till 

patienten utan valmöjlighet eller som ett hot med straff.  Sjuksköterskor känner oro när 

de vet att de måste tvinga patienten.  

 
”… det förekommer mer sådant i slutenvården. Det är så. Gör du inte det så 

blir det bälte, lugnar du inte dig så får du injektion och såna saker. I och med 

att jag jobbat på ett sådant ställe… den det handlar kanske mer om 

personalens makt. Det finns ju andra metoderna hela tiden att jobbavara 

med, jobba med stoppteknik, avleda, kan inte vi göra det istället, det är så 

man jobbar…” 
 

 

Att inta en professionell hållning 

 
Sjuksköterskor upplever att utföra handling mot patientens vilja inte stämmer överens 

med föreställning om deras yrkesroll. Att göra gott och inte skada, och hålla på de etiska 

principerna om människovärde och självbestämmande kommer i konflikt med handling 

som utförs med tvång.  
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” … men så blir det lite obehag och jag visste inte riktigt hur jag skulle klara 

mig men jag hade ansvar...” 

 

Erfarenheter kring att möjliggöra en balans mellan att vara nära patienten, samt försök 

till att hålla en professionell distans ses som bekymmersamt och genomgående av 

samtliga intervjuade deltagare. Sjuksköterskor försöker rättfärdiga sina handlingar och 

beslut genom att inta den professionella hållningen som innebär en förmåga till 

inlevelse och medmänsklighet samtidigt som man håller yrkesmässig distans och utför 

sin professionella plikt. I en akut situation på en vårdavdelning visar sig den 

professionella hållningen genom att sjuksköterskan stänger av sina egna känslor och 

intar rollen som utföraren som följer läkarens ordination. 

 

 
” … om jag skulle bara utgå från mig själv utan att tänka på att jag är på 

jobb så skulle jag aldrig ha gett henne sprutan. Aldrig…” 

Att vårda patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård erfars som betydelsefullt då 

lagen verkar som skydd för patienter, samhälle och som stöd för vårdare. 

Sjuksköterskors erfarenheter av tvångsvårdslagen ses vara stödjande i arbetet då de får 

juridiskt stöd för sina handlingar som utförs när patienten vårdas mot sin vilja. Känslan 

av att det är någon annan som har tagit beslut och att fastställandet är lagligt ses 

underlätta sjuksköterskors arbete med de mest vårdkrävande patienter med en svår 

ohälsa. Det tycks att lagen skapar möjlighet för sjuksköterskor att lägga fokus på 

skapande av en vårdande relation istället för juridiska aspekter. 

 
” … så det finns ju också positiv med tvångsvården… det låter ju så 

dramatisk men det är ju för att avgränsa, skydda patienten, skydda anhöriga 

och vissa är ju… jätte nöjda med det…” 

 
”… då tänkte jag att det gör att jag slipper mycket lättare undan som 

sjuksköterska för… det finns ramar och de är ställda, lagen har bestämt så 

jag kände mig lättad…” 

 

Sjuksköterskor upplever att kompetens har en stor roll i utveckling av professionell 

hållning. Kompetensen omfattar både livs- och yrkesmässig erfarenhet, utbildning och 

personliga egenskaper hos vårdaren. Att kunna stanna upp i en svår situation och ta 

beslut utifrån sin profession kräver en rad kvalifikationer som specialistutbildning ska 

kunna ge. Sjuksköterskor som har specialistutbildning erfar inte bara en högre 

kunskapsnivå utan också en ökad reflektionsförmåga som har en betydande roll i 

yrkesutövning särskilt när det gäller att förminska hotfulla situationer. 
 

”… jag har blivit skrämd genom åren… känslorna finns men jag hanterar 

dem på ett annat sätt. Det regleras på något sätt via min erfarenhet. Och jag 

kan snabbt bedöma kan jag göra något åt det eller kan jag inte?” 

 

 

Att reflektera över sina känslor 

 
Reflektion erfars vara till stor betydelse för sjuksköterskor vilket ses leda till en djupare 

förståelse av patientens situation och självmedvetenhet. Genom en aktiv reflektion kan 
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sjuksköterskan bekräfta patientens lidande. Det beskrivs som ”… inte släppa det som 

patienten uttrycker…”. Genom att lyssna till patientens berättelse ses sjuksköterskor få ta 

del av deras livshistoria och lärdomar samt uppfattningar kring vården. Betydelse av 

reflektion blir ännu tydligare i möte med patienten som befinner sig i en akut fas av sin 

sjukdom och där tvångsåtgärder blir oundvikliga. När de egna känslorna riskerar att ta 

överhand så använder sig sjuksköterskor av olika strategier för att kunna hantera de 

egna känsloyttringarna. Under förhållanden där patienten blir lagd i bälte eller tar emot 

en tvångsinjektion, blir känslolöshet ett sätt att hantera de egna känslorna. 

Sjuksköterskan döljer de egentliga känslorna bakom en förklädnad för att klara av de 

åtaganden som blivit bestämda. När sjuksköterskan får en stund för sig själv tar de 

egentliga känslorna överhand, och det egna förfarandet ifrågasätts genom återspegling i 

enskildhet. Sjuksköterskor upplever att efter genomförda tvångsåtgärder behöver de ofta 

tid för egen reflektion. Det kan innebära möjlighet att kunna gå undan och fundera på de 

känslor som situationen har väckt. 

 
                    ”... och jag tänker att jag kanske behövde mina känslor där för att det   

                         gjorde mig mera varsamt, att jag inte kränkte henne mera…” 

 

Att värna om den egna hälsan anses betydelsefullt för att klara av att utföra ett arbete 

som känns tillfredställande ur ett långsiktigt perspektiv. Sjuksköterskor upplever det 

som en balansering mellan att vara närvarande i svåra situationer och att sätta den egna 

hälsan i första hand. Balansen kan rubbas om sjuksköterskan varken hittar stöd från sin 

omgivning eller hittar ett eget lugn i tillvaron för att hantera svåra känslor. Risken finns 

att känslor som rädsla, skuld och skam ökar i sin omfattning vilket kan orsaka egen 

psykisk eller kroppslig ohälsa. I situationer där sjuksköterskan måste utföra handlingar 

gentemot patientens vilja och ställs ansikte mot ansikte med en hotfull patient kan 

sjuksköterska själv uppleva känslan av panik. Att hitta stöd bland medarbetare, genom 

handledning, samt genom egna intressen som berikar, ses som oumbärliga för att orka 

arbeta inom psykiatriskt kontext.  

 
”… jag tänker så här att det är viktigt för andra kollegor som jobbar och för 

mig själv att man hittar… som jag sa innan… någonting i tillvaron som gör 

att om man jobbar på en intensiv arbetsplats där man konfronteras många 

gånger dagligen med människor som har en allvarlig problematik… och att 

vissa vårdas på tvång här… och det kan vara moment mot patientens vilja… 

att man har en bra handledning… att man har någonstans en buffert i 

tillvaron… att man gör någonting för egen  

del …” 

 

 

Det framkommer inte vilken form av reflektion som de anser skulle vara bäst utan anser 

att alla former av reflektion leder till självutveckling och förmåga till självinsikt. 

Återspegling med arbetskamraterna ökar självinsikt och förståelse. Känslor och 

reaktioner som kommer i dagen kan synliggöras lättare och bearbetas genom 

återkoppling med andra. Reflektion ses föra med sig en ökad mognad som leder till 

personlig utveckling och ökad självkännedom. 
 

” … det är lätt att det kan bli lite stressigt… men… man måste ju sätta den 

egna kroppen främst… å lyssna på sig själv… det är ju en förmåga till 

självinsikt… jag tänker på… men jag tror att det är någonting som kommer 

med erfarenheten… man skulle inte orka jobba här inom psykiatrin om man 
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har… om man binder upp för mycket stress å energi i sig själv som 

person…” 

                      

”… ibland är det svårt men då måste man kunna be om hjälp… man måste få  

 avlastning…” 

 

 

 

METODDISKUSSION 

 
En kvalitativ forskningsmetod med reflekterande livsvärldsansats har används, vilket av 

författare bedöms vara lämpligt metod för att uppnå syftet med vår undersökning. 

Ansatsen vilar på vetenskapligt grund (Dahlberg 2014, s. 74). Denna utgångspunkt 

skildrar hur människan upplever sin tillvaro tillsammans med andra och individuellt. 

Genom livsvärldsansatsen blir en förståelse för andras föreställning av världen möjlig 

även om den inte stämmer överens med hur det upplevs personligen. Som analysmetod 

har vi valt att använda oss av en kvalitativ innebördsanalys. Analysmetoden upphör vid 

en clusternivå som innebördsteman. Enligt Dahlberg (1997, s. 67-69) i 

livsvärldsperspektivet är intentionalitet och innebörd centrala begrepp. Målet är att 

upptäcka, analysera, klargöra och beskriva denna innebörd. Dahlberg betonar att det 

måste till ett speciellt förhållningssätt för att innebörden ska ”visa sig” och detta kräver 

en öppenhet. Dahlberg (2014, s. 112) förklarar att det är av stor vikt att inte vara 

begränsad i sitt inre när data skall analyseras. Det ses som betydande i analysens faser 

att ha kontroll över den egna förförståelsen, sina egna föreställningar kring det som 

efterforskas, samt inte vara för snabb till att bestämma utefter förkunskaperna om 

ämnet. Enligt Dahlberg (2014, s. 126) skall forskarens hållning till texten vara 

disciplinerad och medveten genom återkommande reflektioner, vilket ger till resultat ett 

innebördstema. 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter enligt tvångslagen var det fenomen 

som vi önskade undersöka. Författarna har haft intentionen till att vara öppna och 

följsamma till det som intervjuade personer uttrycker för att uppnå ett större djup av 

analysen.  Vid urval av deltagare har vi haft intentionen att få en så bred variation som 

möjligt. I intervjuerna används reflekterande livsvärldsintervjuer där deltagare ges 

tillfälle att reflektera och beskriva över ett fenomen som i denna uppsats handlar om 

upplevelser av att vårda patienter på tvångsvård. Enligt Dahlberg (2014, s. 89) skall 

intervjuaren vara noggrann med att vara närvarande i stunden och rikta sin 

uppmärksamhet på vad deltagare uttrycker samt på hur deltagare uttrycker sig, vilket 

kan vara avgörande för att få ta del av sjuksköterskans upplevelser.   

 

Studien grundar sig på intervjuer med åtta sjuksköterskor. Deltagare arbetar på olika 

slutenvårdsavdelningar samt på olika öppenvårdsmottagningar inom psykiatriskt 

kontext. Arbetslivserfarenhet är mellan tre till trettiofem år och ålder varierar mellan 

tjugosju till femtionio år. Sex av deltagarna är kvinnor och två deltagare är män. Vi har 

funderat på om resultatet av studien skulle ha blivit annorlunda om det fanns en jämnare 

könsfördelning mellan deltagarna. Enligt Dahlberg (2014, s. 79) är urvalet inte 

ovillkorligen beroende av kön och ålder i en livsvärldsundersökning. Det är snarare mer 

avgörande att intervjuade personer har erfarenhet av det som undersökningen gäller 
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samt kan delge sina upplevelser kring detta. Ingen av deltagarna har tackat nej och 

intervjuerna har kunnat genomföras som planerat.  Alla deltagare har erhållit ett skriftigt 

informationsbrev innan intervjuerna kunde påbörjas efter deras samtycke. 

Informationsbrevet innefattar vårt syfte till studien med frågeställningen om hur 

sjuksköterskan upplever att vårda patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Förfrågan om deltagande, studiens genomförande, hantering av data och sekretess, samt 

frivilligheten med att delta och avbryta sin medverkan i studien tydliggörs likaledes. I 

informationsbrevet framgår även att intervjun kommer att spelas in på band och förvaras 

på en säker plats (Bilaga I och II). 

 

Författare har haft samma utgångsläge när deltagare har intervjuats men med olika 

tillvägagångssätt i inledningsskedet. Den ena författaren har inlett intervjuer med frågan 

om sjuksköterskan kunde berätta lite om sig själv det vill säga om sin erfarenhet inom 

psykiatrisk vård, utbildning och om det fanns erfarenheter av att vårda patienter mot sin 

vilja. Intervjun fortsatte med en öppen fråga om sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter på tvångsvård. Samtliga sjuksköterskor har erfarenhet av tvångsvård.  Den 

andra författaren har valt att bekanta sig med sjuksköterskor innan intervjun spelades in 

på band.  Deltagaren har innan bandupptagning informerats om hur intervjun kommer 

att fortlöpa, det vill säga med den öppna inledningsfrågan om upplevelsen av att vårda 

patienter på tvångsvård. Förklaring har även presenterats till informanten om att den 

öppna inledningsfrågan kommer att efterföljas av följdfrågor till det som informanten 

uttrycker. Efter intervjun gavs informanterna tillfälle att reflektera över intervjun samt 

möjlighet att välja fortsatt deltagande. Samtliga åtta informanter har erbjudits att 

kontakta författarna efter intervjun om så önskades.  

 

Enligt Dahlberg (1997; 2014 s. 90) kännetecknas öppenhet av viljan att höra, se och 

förstå.  Dock har vår förförståelse varit ett stort hinder i vårt arbete. Under intervjuerna 

har det stundtals varit svårt att hålla den öppenheten och följsamheten som krävdes för 

studier på denna nivå. Dahlberg (1997, s. 74) med hänvisning till Gadamer menar att 

förförståelse är en nödvändig förutsättning för att kunskap ska erhållas. Utan 

förförståelse kan vi inte utveckla vår förståelse. 

 

Författarna intervjuade inledningsvis två stycken sjuksköterskor för att undersöka om 

intervjutekniken var hållbar.  Därefter skickades våra första intervjuer till handledare för 

att få återkoppling om intervjuerna har hållit en bra kvalité, samt om vi kunde fortsätta 

med intervjuer på liknande sätt.  Varje intervju upplevdes av oss som unik och även om 

vi försökte förbättra vår intervjuteknik och vara öppna och följsamma mot fenomenet 

som undersöktes har vi känt våra brister. I datainsamlingen har använts 

livsvärldsintervjuer vilket tidigare nämnts. Vi har upplevt detta vara ett användbart sätt 

till att få svar på vårt syfte om hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter enligt 

lagen om psykiatrisk tvångsvård. Under intervjuerna har det ställts följdfrågor till 

sjuksköterskorna där betydelsen har varit att få dem att förklara hur de upplever samt att 

ge uttryck åt sina upplevelser. Författarna var förberedda på att avbryta intervjuer ifall 

de intervjuade sjuksköterskorna visade starka känsloyttringar eller reaktioner på att de 

upplevde obehag över att handskas med de känslor som uppkom under intervjun. I två 

av intervjuerna har det tagits en liten paus utifrån deltagarnas önskemål.  
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Det finns risk att begränsningen i vår erfarenhet i genomförande av öppna intervjuer 

skulle kunna påverka resultat genom att inte fånga innebörden av fenomenet på ett 

djupare plan. Under analysarbetet har vi försökt att hålla borta vår förförståelse genom 

vår medvetenhet och reflektion kring detta. Flertalet gånger fick vi påminna varandra 

om att det inte är våra egna upplevelser vi analyserar. Syftet med vår uppsats var att 

beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienten enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård.  

 

Eftersom vi själva är sjuksköterskor så har det varit viktigt för oss att se till textens 

innebörd och bortse från våra egna uppfattningar om detta fenomen. Inledningsvis 

påbörjades arbetet genom en grundläsning av intervjumaterialet med deltagarnas 

utsagor tills att texten började kännas bekant. Enligt Dahlberg (2014) är det avgörande 

att vara bekant med materialet som skall studeras innan analysen kan påbörjas. När 

forskaren kan berätta om texten med allt sitt innehåll så möjliggörs att meningsbärande 

enheter i meningar eller delar av stycken kan inledas med bearbetning i syfte till att 

kunna redogöra för innebörder.  

 

Därefter delades texten upp i mindre delar, meningsbärande enheter, och markerades 

med stödord vid sidan om texten. Vi letade efter överensstämmande delar och olikheter 

i textmaterialet. Citat med liknande innebörd markerades med överstryckningspenna. 

De meningsbärande enheter som uppfattades höra ihop fördes samman till en tänkt 

innebörd. Därefter bearbetades textmaterialet åter med återkommande reflektioner 

vilket resulterade till bestämda innebördsteman.   

 

Arbetet med textinnebörd har krävt en dialog mellan författare eftersom vi upplevde att 

samma meningsbärande enhet kunde ha flera olika innebörder. Arbetet med texten i 

intervjuer har skett enskilt och i dialog. De enskilda analyserna skickades till vår 

handledare för synpunkter och återkoppling. Diskussionen med varandra och med 

handledare om textens innebörd har varit av stor vikt då vi försökte ställa innebörden i 

relation till studerande fenomenet. Diskussionen har också varit till stor hjälp då vi fick 

påminna varandra om att tygla vår egen förförståelse. Vi har varit medvetna om risken 

att vår förförståelse kunnat påverka studiernas resultat och återspegla vår egen 

upplevelse och inte intervjuade sjuksköterskorna. 

 

Frågan om sjuksköterskornas upplevelser var överensstämmande med våra egna 

upplevelser om att vårda patienter på tvångsvård har väckts flera gånger under arbetets 

gång.  I mångt och mycket var deltagarnas upplevelser förenliga med våra egna 

erfarenheter kring detta fenomen. En del av sjuksköterskornas upplevelser har öppnat 

upp nya dörrar till att förstå hur det kan upplevas att vårda patienter på tvångsvård.  Det 

har varit väldigt intressant och givande att upptäcka nya nyanser i vårdande arbete och 

människans reflektionsförmåga.  
 

Dahlberg (2014, s.61) med hänvisning till Heidegger (1981) beskriver att ett öppet 

förhållningssätt innebär förmåga att bli förvånad och överraskad. Det studerade 

fenomenet kan visa sig annorlunda än det tidigare antagits vara. Det är inte bara vi som 

författare som erfarit dessa upplevelser. Även intervjuade sjuksköterskor har uttryckt att 

intervjuerna gav dem möjlighet att reflektera över sina känslor på ett sett som de inte 

gjort tidigare.  
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Vi har följt de fyra forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2015) för att 

kunna genomföra vår undersökning. Deltagarna har brevledes informerats om 

deltagandets frivillighet samt att medverkan kan avbrytas villkorslöst utan att inspelat 

datamaterial används enligt informationskravet och samtyckeskravet. Ingen av 

informanterna har avbrutit sin medverkan i vår studie. Informanternas datamaterial har 

förvarats på säker plats utan utomståendes tillträde vilket är i enighet med 

konfidentialitetskravet.  Personuppgifter kan i vår studie inte härledas till viss person 

enligt nyttjandekravet.   

 

I vårt arbete försökte vi att så lång som möjligt sträva efter att uppfylla kriterier för 

trovärdighet och tillförlitlighet.  Dahlberg (1997, s. 121) menar att förutom den 

vetenskapliga hållningen och metodansats så är det forskningen praktiska genomförande 

som är avgörande för resultats kvalitet, giltighet och trovärdighet. Vi som författare har 

haft den medvetenhet och försökt att noggrann beskriva tillvägagångssättet i vårt arbete. 

Att vi var två sjuksköterskor som genomförde denna studie ökar tillförlitlighet då vi 

genom reflektioner och diskussioner kunnat komma fram till samma förståelse av 

innebörd.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultat av studien kommer att diskuteras utifrån de innebördsteman som framkommit 

ur analysen: att skapa en vårdande relation, att inte göra rätt, att använda sig av 

professionell hållning och att reflektera över sina känslor. I resultatet framkommer att 

ett vårdande möte med patienter som vårdas mot sin vilja har betydande roll i skapande 

av allians med patienten. Genom ett vårdande samtal kan sjuksköterskan lindra 

patientens lidande och skapa en trygg och tillitsfull relation. Att kunna förstå en annan 

människas livsvärld är svårt. Sjuksköterskor försöker genom samtal att ta reda på vad 

patienten känner och hur de upplever sin tillvaro för att möjliggöra patientens känsla av 

delaktighet i sin egen vård. En trygg vårdmiljö främjar positiva hälsokrafter, ger 

möjlighet till återhämtning och reflektion och därmed förebygger hotfulla situationer. 

För att kunna göra det behöver sjuksköterskor använda hela sin professionella och 

personliga kompetens. Erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper såsom humor 

har en positiv inverkan på hur mötet men patienten blir. För att mötet ska bli vårdande 

måste sjuksköterskan vara medvetet närvarande, vara öppen och följsam till det 

patienten berättar om.  

Att vårda patienter mot sin vilja och samtidigt försöka bygga upp relation upplever 

sjuksköterskor som påfrestande. I hotfulla situationer upplever sjuksköterskor oro och 

rädsla för patienten. Under förhållanden där tvångsåtgärder måste användas upplever 

sjuksköterskor känslor av skuld och maktlöshet. Sjuksköterskor blir ständigt utsatta för 

känslostormar vilket erfars svåra att bära.  

Studien visar att Sjuksköterskor reflekterar över sina känslor för att kunna finna ro inom 

sig och orka jobba vidare. Det bottnar sig i att sjuksköterskan har en strävan att göra 

gott. De reflekterar också i grupp och i handledning. Sjuksköterskor betonar vikten av 

sin egen hälsa för att kunna bära en annan människas lidande.  
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I sin reflektion tar sjuksköterskor en aktiv ställning för hållbar utveckling ur 

samhällsperspektiv. Vårdande samtal främjar patientens hälsa, delaktighet och tillit till 

vården ökar. Detta kan leda till kortare inläggningstider och därmed effektivare vård 

och smartare användning av resurser. Sjuksköterskor tar ansvar för sin egen hälsa och 

reflekterar över olika möjligheter till förebyggande åtgärder som till exempel 

handledning. Genom kompetensutveckling och påbyggnadsutbildningar kan 

sjuksköterskor få den kunskapen och de färdigheter som behövs för att säkerställa en 

hållbar utveckling i svensk sjukvård (Regeringens skrivelse 2003/04:129, s. 33). 

 

Vårdande relation skapar tillit 

Vårt resultat visar på att det tar tid att skapa en bärande relation och allians till 

patienten. Det är betydande för en god relation, att sjuksköterskan har en professionell 

hållning, som innebär att inte skynda på utan även stå kvar även under svåra 

förhållanden. Det krävs tålamod till att vara engagerad i patientens livsvärld, att väcka 

hopp och skapa stillhet. Humor kan ha en lugnande effekt på patientens tillvaro. 

Patienten ges möjlighet genom humorn att bli inbjuden till andra upplevelser i livet 

vilket ses främjande för en bättre hälsa på sikt.  Enligt Wiklund Gustin (2014, s. 110) 

har samtal en bärande roll i all psykiatrisk vårdande. Vårdaren måste vara öppen och 

nyfiken på patienten liv, ställa frågor inte bara om sjukdom och hälsa men även om 

patientens drömmar och glädjeämne. Med hänvisning till Ditlow (1993) anser Wiklund 

Gustin (2014, s.111) att humor kan lindra lidande och öppna nya kreativa möjligheter. 

Rydenlund (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 251) menar att många patienter inom 

psykiatrisk vård har upplevd motgångar och misslyckande i sina relationer och 

arbetslivet. Det kan vara svårt för dem att tro på sina egna möjligheter att påverka sitt 

liv och därför är det sjuksköterskans uppgift att väcka tro och hopp hos patienten.  

Rydenlund (2014 se Wiklund Gustin 2014, s .259) hänvisar till Holmberg (2003) och 

betonar att för att känna hopp måste patienten uppleva delaktighet och se vilken 

inflytande den har på utformning av patientens vård och behandling. En vårdande miljö 

och en vårdande hållning kan skapa förutsättningar och utrymme till positiv 

relationsutveckling. Med hänvisning till Kasén (2002) menar Rydenlund (2014 se 

Wiklund Gustin 2014, s. 260) att i en vårdrelation har vårdaren alltid ett 

maktförhållande till patienten men det är vårdarens ansvar att se till att inte bruka det 

maktförhållande utan värna om patientens integritet och lindra hans lidande. 

Carlsson (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 315) utgår från Dahlberg och Segesten 

(2010) och betonar att det är patientperspektivet som utgör en stabil grund för 

vårdandet. För att kunna ha det patientperspektivet använder sig sjuksköterskan av sig 

själv och försöker sätta sig in i patientens situation. Det är en omöjlig uppgift för 

sjuksköterskan att kunna uppleva situationen på samma sätt som patienten. För att 

kunna komma närmare och förstå det måste vårdaren ha vilja att förstå, att kunna se och 

lyssna på patienten. Carlsson (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 315) skriver att ett 

vårdande som inte kan möta patientens livsvärld är inget vårdande.  

Vi har funderat på om det finns skillnader i upplevelser av att vårda patienten på 

tvångsvård mellan sjuksköterskor som jobbar inom öppenvården, och sjuksköterskor 

som jobbar inom heldygnsvården. Denna studie handlar inte om jämförelsen, men vi har 

kunnat notera att det finns mindre tid för sjuksköterskor inom heldygnsvården för att 
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skapa en bärande relation till patienten. Det finns flera negativa upplevelser av 

tvångsåtgärder och mindre tid före reflektion. Sjuksköterskor inom öppenvården står för 

kontinuitet i relation till patienten och erfar därmed i en större grad patientens 

delaktighet och ökad hälsa.  Genom egna erfarenheter som sjuksköterskor upplever vi 

att kontinuitet är en viktig trygghetsfaktor som gagnar samarbetet till patienten på sikt. 

Studiens resultat åskådliggör betydelsen av att sjuksköterskan har ett flexibelt 

förhållningssätt gentemot patienter där det finns utrymme för att vara patienten 

behjälplig till att få kontrollen över sin situation. Det ses vara viktigt för att skapa ett 

förtroende, samt för att få patienten engagerad i sin egen vård och lindra dennes lidande.  

Salzmann-Eriksson (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 355) menar att en god omvårdnad 

på en heldygnsvårdavdelning handlar om att skapa stabilitet och bygga upp en vårdande 

miljö runt patienten. Avancerad psykiatrisk omvårdnad i situationer när patienten är 

akut sjuk handlar om att lugna, att vara närvarande och observera patientens 

kroppsspråk om den verbala förmågan är begränsad. Kroppen är människans redskap 

för att kunna visa och uttrycka känslor. Det är genom kroppen en människa 

kommunicerar med omvärlden (Carlsson 2003, s.23). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om hur patienten uttrycker sina känslor genom kroppen, 

och kan läsa av patientens kroppsliga signaler för att kunna lugna patienten och 

förhindra negativ utveckling av situationen. Det är också viktigt att reflektera över sitt 

eget kroppsspråk. Kroppsspråket kan förstärka det verbala budskapet båda på ett 

positivt men även negativt sätt. När en sjuksköterska känner sig rädd kan rädslan 

förmedlas via kroppsspråket till patienten. I situationer där sjuksköterska blir rädd och 

osäker finns det risk att hen använder sig av makt för att skydda sig själv. I vår studie 

beskriver sjuksköterskor att de skulle kunna använda sig av makt i hotfulla situationer.  

Att skydda sig är en naturlig mänsklig reaktion. I en vårdsammahang kan det leda till 

onödiga tvångsåtgärder. Att kunna komma i kontakt med sina känslor och reflektera 

över dessa utifrån psykiatrisk kontext har en stor betydelse för hur sjuksköterskor 

kommer att hantera en hotfull situation. Under arbetet med intervjumaterial noterade vi 

att sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk vård hade reflekterat mer 

kring sin roll i deskalering av hotfulla situationer än sjuksköterskor med 

grundutbildning. Vi har funderat kring om specialistutbildning har en sådan inverkan på 

sjuksköterskornas reflektionsförmåga eller om det är vi som inte lyckades nå tillräcklig 

djup i våra intervjuer med grundutbildade sjuksköterskor. 

 

Tvångsvårda med omsorg 

Enligt Hälso- sjukvårdslagen (1982:763) är respekt för människans integritet och 

autonomi är ett krav för god vård. När sjuksköterskor möter patienter som vårdas mot 

sin vilja ställs de inför ett svårt dilemma: att kränka någons autonomi för att göra gott. 

Autonomi innebär människans rätt att bestämma över sitt liv. Det innebär också rätt att 

välja en behandling. För att kunna göra ett val i livet krävs det att människan har 

nödvändiga kunskaper om händelsen samt kan se konsekvenserna av sitt 

ställningstagande.  

Att hjälpa patienten kan ibland innebära en tvångsåtgärd. En psykotisk patient som inte 

har någon verklighetsuppfattning och känner sig hotad kan skada sig själv eller andra. I 

en sådan situation när det inte går att nå patienten genom ett vårdande samtal krävs det 
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en omedelbar åtgärd för att skydda patienten och omgivning från en större skada eller 

lidande. Även om sjuksköterskor kan luta sig mot en lag om psykiatrisk tvångsvård 

tvingas de att göra ett etiskt val. Att inte göra rätt val oroar sjuksköterskor och väcker 

starka känslor som de behöver leva med Vi har noterat att sjuksköterskor i vår studie 

upplever att erfarenhet, kunskap och reflektion hjälper dem att göra dessa val.  

Lantta, Anttila, Kontio, Adams och Välimäki (2016, s. 5-6) fann i sin studie att 

sjuksköterskor känner sig överfyllda med känslor i situationer där patienter blir 

våldsamma. Att ständigt vara på sin vakt inför situationer som kan uppkomma, 

upplevdes som riskfullt och ses utgöra en risk för att den egna hälsan skall bli drabbad. 

Sjuksköterskorna erfar att det var nödvändigt att bevara lugnet inom sig, och inte visa 

sin rädsla i situationer som är väg på att spåra ur då förhållandena kring dessa kan 

förvärras. Ett professionellt samspel i mötet mellan sjuksköterskor och patienter anses 

förhindra att våldsamma situationer inträffar beskriver Lantta et al (2016, s. 6). 

Samspelet mellan sjuksköterskor och patienter kan vara avgörande i våldsamma och 

icke våldsamma möten.  

Att bli drabbad av en sjukdom gör att en människa känner sig ensam och sårbar i sin 

existens. Hon blir beroende av vårdare som på grund av sin utbildning får en naturlig 

maktposition i patientens ögon. Sjögren (2014 se Wiklund Gustin, 2014 s. 274) menar 

att trots sin maktposition kan vårdaren ändå känna sig otillräcklig i relation till 

patienten. Sjuksköterskor upplever att de kränker patienten genom att använda 

tvångsåtgärder. Den maktutövningen skapar vårdlidande inte bara hos patienten men 

även hos sjuksköterskan (Wiklund Gustin 2014, s. 272). Dahlberg (2003, s. 38) 

poängterar att det är vårdrelationen som utgör grunden för vårdlidande.  

Sjuksköterskans maktlöshet kan bottna sig i att man inte kan förstå patientens situation 

då patientens sjukdom sätter hinder för relationen. Vårt resultat visar att sjuksköterskor 

upplever maktlöshet för att de inte kan hjälpa patienten här och nu. Patienter som vårdas 

enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård lider av en allvarlig psykisk sjukdom vilket kan 

innebära att de inte har någon sjukdomsinsikt och därmed behov av behandling. Frågan 

blir vem som får bestämma?  Vi upplever att det föreligger en risk för maktspel mellan 

sjuksköterska och patienter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Makt kan trigga igång situationen och patienten kan reagera med aggressivitet för att 

skydda sig själv och sina rättigheter. Det finns också risk att sjuksköterskan kommer 

agera oetisk mot patienten. Hotet mot värdighet innebär ett hot mot relationen med 

andra människor. Det är sjuksköterskans ansvar att värna om patientens värdighet. 

Upplevelser av värdighet ses avgörande för hur patienter upplever hälsa. Vår studie 

visar att sjuksköterskor känner frustration, oro och tvivel inför valet mellan att kränka 

patienten eller att använda sig av tvångsåtgärder. Att bli tvångsintagen är redan en 

kränkande handling. Wiklund Gustin (2014, s. 238) skriver att få sin värdighet kränkt 

kan upplevas som att vara hotad till sin existens och kännas som att man dör som social 

varelsen. 

Om man försöker föreställa sig detta så blir det inte så svårt att förstå varför många 

patienter känner sig otrygga och rädda och varför är det svårt för sjuksköterskan att 

bygga upp en tillitsfull relation med patienten. Det måste ta tid. Ibland måste 

sjuksköterskan stå ut med känslan av maktlöshet och oförstående. Vi erfar att i dessa 

situationer kan professionell hållning innebära att sjuksköterskan är tålmodig och 

ödmjuk inför patienten. En god psykiatrisk omvårdnad handlar om att hjälpa individen 
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att skapa tillvaro där det är möjligt att leva utifrån egna förutsättningar (Dahlberg 2003, 

s. 73).  

Sjögren (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 271) med hänvisning till Eriksson (1994) 

skriver att maktlöshet innebär att acceptera det oacceptabla. Det innebär också ett 

livslidande. Den maktlöshet och skuld som sjuksköterskor känner kan ge ett lidande 

som är svårt att hantera.  

Wiklund Gustin (2014, s. 235) menar att upplevelse av skuld knuten till förståndet. 

Skulden kommer när en människa börjar förstå att hen har gjort fel. Känslan av skuld 

ger människan tankar om att man är dålig människa. Sjuksköterskor anklagar sig själva 

och tar på sig ansvaret för kränkning som patienten blev utsatt för. Att leva med känslor 

att man har svikit sig själv och att man är en hemsk och dålig människa kan leda till att 

man ifrågasätter sitt eget värde. Känslor av maktlöshet och skuld kan påverka 

sjuksköterskans syn på sig själv och sitt arbete. Frågor om detta är värt och meningsfullt 

dyker upp vid situationer där de behöver ta ställning och göra svåra val. Antonovsky 

(2002, s. 44) skriver att meningsfullhet är en av de tre viktigaste faktorer i upplevelse av 

känslan av sammanhang KASAM. Om sjuksköterskor inte hittar utväg för sina känslor 

finns det risk att de vänder sig inåt och själv drabbas av en psykisk ohälsa, menar 

Sjögren (Wiklund Gustin 2014, s. 271).  

 

Vårdande samtal som ett unikt redskap  

Resultatet av vår studie visar på att i akuta situationer där sjuksköterskor känner att de 

inte kan nå patienten genom ett samtal, och där tvångsåtgärd är oundviklig, intar 

sjuksköterskor professionell hållning. Det innebär att sjuksköterskor stänger av sina 

känslor och upplever att de blir utförare av läkarens ordination. Vi upplever att en 

professionell hållning inte innebär att stänga av sina känslor för gott, utan att inte låta 

sig bli påverkat av dessa i en situation som kräver en medicinsk bedömning. Att inte 

utsätta sig själv för känslomässig påfrestning handlar också om att skydda sig själv som 

person och som yrkesutövare. Ett vårdande samtal är inte bara en dialog mellan 

sjuksköterska och patient. Enligt Wiklund Gustin (2014, s. 25) kan en relation skapas 

genom att vårdaren engagerat lyssnar till det som patienten uttrycker utifrån dennes 

livsvärldsperspektiv. Vårdaren behöver stänga ner sitt egna tankeresonemang, och lägga 

all koncentration på patientens berättelse, samt ge patienten möjlighet till att ge uttryck 

åt sina egna erfarenheter förklarar Wiklund Gustin (2014, s. 28). 

Salzmann-Erikson, Rydlo och Wiklund Gustin (2016, s. 1429-1430) beskriver hur 

viktigt det är att se människan bakom diagnosen. Erfarenheten visar på att utan en 

ömsesidighet i patientrelation så kan ingen omvårdnad ges. Det fungerar inte att som 

sjuksköterska enbart vara närvarande på en psykiatrisk avdelning och utföra sitt arbete 

på rutin då det inte bidrar till att skapa några relationer till patienter. Sjuksköterskan 

ansvarar för initiativet till att skapa vårdrelationen och vara patientens förespråkare 

vilket gör skillnad inom psykiatriskt kontext ur ett långtgående perspektiv visar 

Salzmann- Erikson studie (2016). 

Genom ett vårdande samtal kan sjuksköterskan uppfylla etiska krav som ställs på 

hennes yrkesutövande. Etik bygger på värderingar. Värderingar är omdöme, åsikter och 

uppfattningar om vad som är fel, bra eller dåligt. Våra värderingar ligger bakom vårt 
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sett att agera. Sjuksköterskor har en skyldighet till att agera om det uppmärksammas 

missförhållanden som drabbar patienter (Ta det etiska ansvaret på allvar 2008).  Det 

handlar om ett etiskt ansvar.  I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) står det att 

sjuksköterskans etiska ansvar innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Resultat av vår studie visar att lagen om psykiatrisk tvångsvård 

även kan vara ett stöd för sjuksköterskor i deras yrkesutövande. Sjuksköterskor 

upplever lättnad i att det är lagen som sätter ramarna och att de inte behöver ta svara 

beslut. Att ramarna är givna innebär att de kan lägga fokus på andra delar i samtalet än 

just tvångsvård. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om ett moralisk och etisk dilemma och därmed 

värdera följderna av sina egna beslut. Eriksson (1986, s. 21) menar att i många fall finns 

vårdkunskap hos vårdaren själv. Det innebär att vårdaren måste på ett medvetet sätt 

använda sig av sin kunskap i den aktuella situationen. Sjuksköterskor har ett 

helhetsansvar viket innebär att de måste kombinera vårdvetenskap med kunskap inom 

medicinsk vetenskap (Dahlberg 2010, s. 260). De båda kunskaperna måste kombineras 

för patientens bästa. Vidare menar Dahlberg (2010, s. 260) att sjuksköterskor måste 

göra bedömning av situationen och i ett akut läge låta den medicinska kunskapen gå 

före den vårdvetenskapliga.  

 

Ur reflektion kommer kunskap och ökad hälsa 

Genomgående betonar sjuksköterskor i vår studie hur viktigt reflektionen är i arbetet 

med svårt sjuka patienter som vårdas mot sin vilja. Reflektion kan vara enskild eller i 

grupp. Det viktigaste är att kunna stanna upp i stunden eller få tid att sätta sig ner och 

diskutera situationer som uppstår i vården med sina arbetskollegor. Dahlberg (2003, s. 

59) skriver att ett naturligt vårdande förhållningssätt sker utan reflektion i skillnad från 

ett professionellt förhållningssätt som kännetecknas av en större öppenhet och där finns 

krav på reflektion och medvetenhet om sin egen förförståelse. 

Halldórsdóttir (1996 se Dahlberg 2003, s. 46) menar att det är väldigt viktigt att 

vårdaren har möjlighet att reflektera över sina egna känslor, sitt eget lidande och sina 

egna problem för att kunna hjälpa patienten till bättre hälsa. Det finns annars risk att 

vårdarens lidande blir patientens. Vårdaren måste själv ta ansvar för sin professionella 

kompetens. En vårdande relation handlar mer om att vara än att göra (Dahlberg 2003, s. 

49).  

Carlsson (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 309) skriver att vårdaren måste också 

vårdas. Hon poängterar att genom utbildning, handledning och reflektion kan man skapa 

goda relationer båda med patienter och med arbetskamrater. Goda relationer skapar 

trygghet och tillit vilket kan leda till att även svåra situationer kan hanteras och 

upplevas på ett bättre sätt.  

Vidare menar Carlsson (2014 se Wiklund Gustin 2014, s. 320) att genom reflektion kan 

sjuksköterska utveckla och fördjupa sin vårdande förmåga och kan med större 

medvetenhet och respekt för patienters livsvärld vårda patienten. Ur reflektionen 

kommer kunskap om betydelse av vårdande samtal. Att arbeta med vårdande relation 

kommer att ta en större plats i sjuksköterskan omvårdnadsarbete. Carlsson (2014 se 
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Wiklund Gustin 2014, s. 321) skriver att genom ett oreflekterat vårdande kan patientens 

lidande och utsatthet förbises.   

 

Slutsats 

Resultatet av vårt arbete visar att en vårdande relation har en betydande roll i 

sjuksköterskan upplevelse av att vårda patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Vårdande relation skapar trygghet i mötet mellan sjuksköterskan och patienten och 

främjar patientens hälsoresurser. I svåra situationer där patientens psykiska ohälsa träder 

fram och tvångsåtgärder blir oundvikliga upplever sjuksköterskor ett etiskt dilemma 

som väcker känslor av skuld och skam. För att kunna försvara de handlingar som 

sjuksköterskor utför mot patientens vilja försöker sjuksköterskor hitta utvägar för att 

kunna hantera sina känslor. Utifrån våra intervjuer har vi kunnat se att sjuksköterskor 

som arbetar på en vårdavdelning möter flera hotfulla situationer där tvångsåtgärder är 

oundvikliga och har mindre möjligheter till en reflektion kring sådana situationer.  

 

Utsatthet i hotfulla situationer väcker känslan av oro och funderingar kring valet av 

arbete. Tankar om hur det kan påverka den egna hälsan finns genomgående i alla 

intervjuer. Vår uppfattning är att kontinuerlig utbildning och fortbildning av 

sjuksköterskor skulle kunna öka förståelsen för det vårdande samtalets betydelse. Vi 

skulle kunna argumentera för att den specifika kunskapen om vårdande samtalet hör till 

psykiatrisjuksköterskans unika kompetens. Därmed är det av stor vikt att erbjuda 

grundutbildade sjuksköterskor möjligheten till specialistutbildning. Regelbundna 

reflektioner kring svåra etiska situationer och handledning skulle kunna fördjupa 

kunskapen och öka självkännedom hos sjuksköterskor.  

 

Författare anser att handledning för sjuksköterskor borde vara ett obligatoriskt inslag för 

dem som arbetar på en vårdavdelning. Vi upplever att det finns risk att den medicinska 

hållningen tar över den vårdvetenskapliga. Patienten är ett unikt subjekt med båda 

kroppsliga och själsliga upplevelser. Det handlar inte bara om att bota sjukdom utan att 

hjälpa patienten sätta igång hälsoprocesser för att kunna bli frisk eller uppleva hälsa 

även vid en svår sjukdom. Det är viktigt att hitta en form där båda vetenskaperna har 

plats. Diskussion om patientens symptom, medicinering och behandling tar alltmer 

större utrymmer på psykiatriska vårdavdelningen än diskussion om 

omvårdnadshandlingar och patientens delaktighet. Sjuksköterska har en viktig roll att 

förena båda vetenskapen för ett optimalt resultat. Vår studie handlar inte om jämförelse 

i kompetensskillnad mellan grundutbildad och specialistutbildade sjuksköterskor men i 

arbetet med vår analys har vi noterat att det finns en skillnad i förmåga till reflektion. 

Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie för att se hur kunskap kan 

påverka vårt sätt att vara.  

 

Vi tror också att resultat av denna studie skulle kunna användas inom hela psykiatrisk 

vården, båda öppen och slutenvård. Deltagarna har arbetat inom båda öppen- och 

slutenpsykiatrisk vård och intervjuerna har bedömts vara innebördsrika vilket skulle 

kunna leda till bättre förståelse av fenomenet.  
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Förslag på kliniska implikationer 

 
Resultatet visar att följande kliniska implikationer ses angelägna att använda sig av 

inom psykiatriskt vård. Sjuksköterskans samtal med patienten kan vara avgörande dels 

för hur vårdrelationen utvecklar sig, samt för att optimera patientens hälsa. Fördjupade 

kunskaper i vårdvetenskap ses som ett betydande stöd för detta ändamål. Genom 

resultat, samt genom egna erfarenheter, kan vi konstatera att kompetensutbildning, 

handledning och reflektion kan hjälpa sjuksköterska att hantera de svåra situationer som 

uppstår inom psykiatrisk vård. Att kunna känna sig trygg i sin yrkesroll kan leda till en 

mer hållbar utveckling i vården och är oerhört viktigt för att sjuksköterskor skall orka 

arbeta kvar inom psykiatrisk vård.   

 
 Ett gott bemötande av patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård är viktigt för skapande av vårdande relation och förebyggande av 

tvångsåtgärder. Bemötandeutbildning för all personal som vårdar patienter enligt 

lagen om psykiatrisk tvångsvård ska vara en del av obligatoriska utbildningar 

inom psykiatrin. 

 

 Vårdande relation startar med vårdande samtal. Förbered samtalet genom att 

skapa en lugn och trivsam miljö. En trivsam och inbjudande miljö kan hjälpa 

patienten att känna trygghet och ge förutsättningen till ett tillitsfullt samtal. Ett 

neutralt samtalsrum är att föredra i syfte att skapa känsla av partnerskap och 

jämlikhet mellan sjuksköterska och patient.  

 
 Grundutbildade sjuksköterskor bör inte ha ensamma turer under sin första 

introduktions år. Ge oftare återkoppling på deras arbete. Se till att de inte blir 

ensamma under deras första tvångsåtgärd. Fånga upp deras känslor och 

upplevelser efter genomförd tvångsåtgärd. Viktigt att de har en mentor, en 

specialistutbildad sjuksköterska eller erfaren kollega som de kan vända sig till. 

 

 Fördjupande kunskaper i vårdvetenskap och vårdande samtal som kan fås via 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård för grundutbildade sjuksköterskor. 

 

 Möjlighet till en fördjupad handledning borde finnas som obligatoriskt inslag för 

sjuksköterskor som vårdar patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

 

 Tid för egen reflektion och/eller reflektion i grupp borde finnas dagligen utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. 
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Bilaga I 

 

       Forskningspersonsinformation – förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

 

Bakgrund till studien 

 

Vi är två sjuksköterskor som skriver magisteruppsats vid Högskolan i Borås som en 

sista del i utbildningen Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Vår 

magisteruppsats syftar till att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. För att vi ska kunna skriva 

magisteruppsats behöver vi intervjua 8 sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 

heldygnsvård och/eller öppenvård. 

 

Förfrågan om deltagande 

 

Ditt namn har vi fått efter att varit i kontakt med din enhetschef där vi efterfrågade att få 

intervjua sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Därför tillfrågas du nu om att medverka 

i denna studie. 

 

Studiens genomförande 

 

Studien har en kvalitativ ansats där sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kommer att 

intervjuas. Varje intervju beräknas ta cirka 30-45 minuter att genomföra. Intervjun 

kommer att genomföras i en i nära anslutning till din arbetsplats.  

 

Hantering av data och sekretess 

 

Insamlad data kommer endast att användas för avsett ändamål. Du som informant 

garanteras konfidentialitet, vilket innebär att inget som uttrycks ska kunna igenkännas.  

Materialet kommer att behandlas enligt uppställda etiska regler, innebärande att 

intervjuerna avkodas och enbart behandlas av personer som är involverade i studien. 

Intervjuerna spelas in på band och hanteras och förvaras på ett säkert ställe där 

obehöriga inte har tillgång. Hanteringen av uppgifterna regleras av personuppgiftslagen 

(1998:204).  

 

Frivillighet 

 

Att delta är frivilligt och du kan när som helst avbyta din medverkan och den 

informationen du bidragit med kommer då inte att ingå i studien. 

 

För ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig nedanstående på telefon eller 
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mailadress.  

 

Med vänlig hälsning                                                                                                                      

 

Student:                                                                  Handledare: 

Tuija Laatikainen och Elena Exner  Niklas Andersson 

Telefon: 033-6162740 eller 033-6162741 Högskolan i Borås 

elena.exner@vgregion.se                                               Leg sjuksköterska, fil, Dr 

tuija.laatikainen@vgregion.se  niklas.andersson@hb.se                       

   

        

  

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elena.exner@vgregion.se
mailto:laatikainen@vgregion.se


 32 

 

 

 

Bilaga II 

 

 

 

 

SAMTYCKE 

 

Jag har tagit del av informationen om studien som handlar om sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Jag är 

införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och kan avbrytas på egen begäran. 

 

Informationen har getts muntligt och skriftlig och jag ger mitt samtycke till deltagande. 

 

 

 

_____________________      

 

Datum och namnunderskrift av deltagare 

      

_____________________ 

 

Datum och namnunderskrift av intervjuaren 

 

 

 

 

 

 


