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Abstrakt 

Tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård är vanligt förekommande och är ett omdiskuterat ämne i 

media, såväl som inom vården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelser beträffande tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. En kvalitativ litteraturstudie 

genomfördes med en manifest innehållsanalys, med totalt tio stycken vetenskapliga artiklar. 

Studien resulterade i fyra huvudkategorier med 14 subkategori; Att sjuksköterskans 

beslutsfattande styrdes av flera olika faktorer, att tvångsåtgärder kunde missbrukas och att dess 

form är ohållbar, att erfarenheter förändrade en sjuksköterskas syn och att relationerna 

påverkades, och att uppleva starka och svåra känslor försvårade arbetet. Resultatet skildrade 

känslor hos sjuksköterskan som utfört tvångsåtgärder från rädsla och skuld till lättnad när ingen 

kommit till skada. De beskrev att de inte upplevde sig ha andra alternativ till tvångsåtgärder att 

tillgå, men att det fanns en önskan och längtan till att tvångsåtgärder ska elimineras helt. 

Eftersom tvångsåtgärder är vanligt förkommande inom psykiatrin behövs ny kunskap och 

möjlighet till reflektion i arbetsteamet, och självreflektion, om hur sjuksköterskan ska bemöta 

dessa situationer.  

 

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, sjuksköterska, upplevelse, 

tvångsåtgärder 
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En person som blir utsatt för tvångsåtgärder har ofta vissa förväntningar på psykiatrin 

(Stenhouse, 2012). Förhoppningar om att vården ska skapa en trygghet och utgöra ett skydd mot 

omgivningen, de andra patienterna och från att skada sig själv. Dessa förväntningar 

överensstämmer inte sällan med den faktiska upplevelsen även om det kan skilja sig åt från 

person till person (Seed, Fox & Barry, 2014; Pettit, 2016). I vissa fall har patienter upplevt 

tvångsåtgärder som något omotiverat, för att sedan under vårdtiden utvecklas från att vara ett ont 

tvång till en gynnsam erfarenhet (Seed et al., 2014). De tidigare destruktiva vanor som var 

normaliserat före inläggningen, kunde brytas under vårdtiden. Patientens upplevelser gick från 

att vara något negativt till att bli en säkerhet och ett skydd från destruktiviteten. De upplevde att 

det kunde vara behövligt att tillfälligt bli fråntagen självbestämmandet för att stabiliseras och på 

sikt förbättra sin psykiska hälsa. Regler och fasta rutiner var ofta det som behövdes för att bryta 

patientens negativa tankegångar (Seed et al., 2014).  

  

Tvångsåtgärder kan dock upplevas traumatiskt och bidra till mycket negativa konsekvenser för 

den som blir utsatt (Seed et al., 2014; Pettit, 2016). En stor andel patienter beskriver att de mister 

sin känsla av normalitet och sin egen vilja till följd av tvångsåtgärder. Katsakou och Priebe 

(2006) skriver att fysiska kränkningar är vanligt förekommande, samt upplevelser av att vara 

maktlös, likt att patienten tappar kontrollen över sitt liv. Seed et al. (2004) beskriver patienter 

som upplever att deras sociala relationer kan få negativa konsekvenser, då de kunde känna sig 

dömda av sina anhöriga. Lilja och Hellzén (2008) beskriver att när en person blir inlagd på en 

psykiatrisk avdelning mot sin vilja, omvandlas dennes egen identitet från att vara en individ, till 

att bli sedd som enbart en diagnos. Personen upplever att tvångsåtgärderna inte ger en lösning på 

problemet som den psykiska ohälsan faktiskt innebär för individen. 

  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2018:1997, 5 §) ska vården ges med respekt för 

patientens önskemål och integritet. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128) 

gäller patienter som lider av en allvarlig psykisk störning och har ett oundvikligt behov av 

psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att vistas på en psykiatrisk avdelning. 

Om en patient motsätter sig den vård som tillståndet kräver, kan vård ges till patienten utan 

dennes samtycke. Lagen får enbart tas i bruk om tillståndet kräver detta. Tvångsvård får inte 
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utfärdas utan ett individuellt läkarintyg och kräver ett förnyat intyg för en pågående tvångsvård 

efter 24 timmar (LPT, SFS 1991:1128, 3-4 §§). 

  

En tvångsåtgärd inom LPT är en handling som utförs mot en patient och dennes vilja. Det kan 

därför vara en svår balansgång mellan LPT och HSL för sjuksköterskan, för att samtidigt 

upprätthålla patientens integritet och autonomi. De vanligaste tvångsåtgärderna inom svensk 

psykiatri är fastspänning, läkemedelstillförsel vid fastspänning eller fasthållning, avskiljning, 

inskränkning av elektronisk kommunikation, kroppsvisitering eller övervakning av försändelser 

(LPT, SFS 1991:1128, 18-26 §§). Enligt Tiikkaja och Holm (2014) så är det fler män än kvinnor 

som vårdas enligt LPT. Under år 2013 hade 5420 män respektive 2589 kvinnor blivit inskrivna 

under LPT i Sverige (Tiikkaja & Holm, 2014). Kvinnor utsätts dock för fler tvångsåtgärder med 

2022 stycken tillfällen respektive 1545 tillfällen för männen i åldersgruppen 18 - 34 år under 

2013. Fastspänning är den vanligaste åtgärden i Sverige för både män och kvinnor. 

  

År 2017 var män fortfarande den största patientgruppen som vårdas under LPT med 5761 

personer år 2017, respektive 5571 kvinnor (Socialstyrelsen 2019). Fastspänning var fortfarande 

den vanligaste tvångsåtgärden. Kvinnor har fortfarande flest tillfällen med 1690 fastspänning 

respektive 1474 gånger för män. Mental Health Europe (2017) menar att en viss minskning av 

användandet att tvångsåtgärder börjar synas i sex Europeiska länder. Sverige ligger 

uppskattningsvis på samma nivå sedan tidigt 2010-tal. 

  

Larue, Piat, Racine, Ménard och Goulet (2010) har beskrivit sjuksköterskans utförande av 

tvångsåtgärder. Sjuksköterskan gör en riskbedömning och tar hänsyn till patientens tidigare 

psykiska historia. Åtgärderna insätts progressivt och om första åtgärd inte når önskad effekt sätts 

en restriktivare åtgärd in. Vanligtvis ska patientens sinnesstämning återgå till hur den var innan 

situationen uppdagades. Sjuksköterskan har en skyldighet att under utförandet kontrollera att 

patientens basala behov tillgodoses, samt att genomföra nya bedömningar och utvärderingar 

varje halvtimme för fortsatt vård. 

 

En allmän attityd inom sjukvården är att användandet av tvångsåtgärder måste minskas (Wynn, 

Kvalvik & Hynnekleiv, 2011). Skiljaktigheter finns om vad som anses vara en lämplig nivå av 
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tvång och på vilket sätt utförandet av tvång kan minskas. Callaghan och Ryan (2014) menar att 

beslutsprocessen till att utfärda en tvångsåtgärd måste kräva att en persons rättigheter, vilja och 

preferenser respekteras. Molin, Graneheim och Lindgren (2016) fann att personal kan använda 

sin maktposition när de tappade tålamodet och tog till våld istället för att kommunicera med 

patienten. Skyddsåtgärder måste därför finnas på plats för att säkerställa att beslutet är fria från 

intressekonflikter och obefogat inflytande av den verkställande personalen (Wynn et al., 2011).  

  

En svårighet kring tvångsåtgärder för sjuksköterskor ligger som nämnts tidigare ofta i 

beslutsfattandet och utförandets omfattning. Flera rapporter pekar på svårigheter från olika håll 

men inte på sjuksköterskornas upplevelser och om deras upplevelse är av betydelse för 

svårigheterna. Först och främst behöver sjuksköterskans upplevelse lyftas fram då de är aktörer 

precis som övriga människor inblandade i situationen. I samspel med andra har sjuksköterskan 

en betydande roll i att påverka och samverka med patienterna (Molin et al, 2016). Därför behövs 

förståelsen för sjuksköterskans upplevelser öka för att få en bredare bild av hela kontexten. 

Upplevelsen studerades inom psykiatrisk vård av patienter som vårdas under både HSL och LPT. 

Mot denna bakgrund är syftet att beskriva sjuksköterskans upplevelser beträffande tvångsåtgärder 

inom psykiatrisk vård. 

  

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes för att få en bättre förståelse för sjuksköterskans upplevelser 

av tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. En kvalitativ metod med innehållsanalys som 

analysmetod valdes eftersom metoden har utformats för att förklara, beskriva eller fördjupa 

förståelsen för mänskliga upplevelser (Polit & Beck, 2016).   

 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i flera databaser. Detta möjliggjorde för en bred 

och noggrann beskrivning av rapportens syfte. Sökningen genomfördes i databaserna CINAHL, 

PsycInfo och PubMed. Termer valdes utifrån en sökning av aktuella termer inom ämnesområdet. 

Sedan gjordes en sökning i respektive databas så att söksyntax anpassades utifrån hur de används 

i respektive databas, se tabell 1. Samma kriterier och begränsningar användes i samtliga 

databaser för att försäkra en systematisk sökning. Engelskspråkiga artiklar söktes då 
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internationella artiklar eftersträvades. Peer Review applicerades för att försäkra att artiklarna är 

granskade av dess vetenskapliga kvalité. Publikationsdatum begränsades till 20 år utifrån en 

pilotsökning som resulterade i få artiklar från de senaste tio åren. 20 år i denna kontext är 

fortfarande aktuellt eftersom det är upplevelser angående tvångsåtgärder som studerades. 

Dessutom har inte tvångsåtgärders form ändrats avsevärt under dessa år och det tar i genomsnitt 

17 år för ny vetenskap att implementeras i praktiken (Morris, Wooding & Grant, 2011). 

Söktermerna student*, child* och admission exkluderades för att begränsa sökningen. 

  
Tabell 1. Översikt av litteratursökning

 
CINAHL 2019-02-18  

Begränsningar: English, Peer review, publications dates 1999-2019 
Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 MH “Involuntary treatment” 13  

2 Fritext “psyciatric inpatient care”  121  

3 MH “Restraint, Physical” 3010  

4 Fritext “containment measures” 86  

5 Fritext “forced medication” 24  

6 MH “Coercion” 1631  

7 MH “Patient Seclusion” 447  

8  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 2791  

9  nurse* AND (view* OR experience*) 24730  

10  8 AND 9 167  

11  10 NOT student* NOT child* NOT admission 141 6 

*MH – CINAHL headings 

 

 

PsycInfo 2019-02-18  

Begränsningar: English, Peer review, publications dates 1999-2019 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 DE “Involuntary treatment” 351  

2 Fritext “psychiatric inpatient care” 134  

3 DE “Restraint, Physical” 1087  

4 Fritext “containment measures” 31  

5 Fritext “forced medication” 34  

6 DE “Coercion” 1184  

7 DE “Patient Seclusion” 216  

8  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 3193  

9  nurse* AND (view* OR experience*) 10187  

10  8 AND 9 124  

11  10 NOT student* NOT child* NOT admission 95 5 

*DE – Thesaurus 
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Pubmed 2019-02-18  

Begränsningar: English, Peer review, publications dates 1999-2019 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 Fritext “Involuntary treatment” 164  

2 Fritext “psychiatric inpatient care” 152  

3 MSH “Restraint, Physical” 4070  

4 Fritext “containment measures” 142  

5 Fritext “forced medication” 41  

6 MSH “Coercion” 1245  

7 Fritext “Patient Seclusion” 511  

8  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 4827  

9  nurse* AND (view* OR experience*) 27333  

10  8 AND 9 157  

11  10 NOT student* NOT child* NOT admission 141 1 

*MSH – MeSh term 

 

Urvalet av litteratur utgick ifrån Polit och Becks (2016) beskrivning. Urvalet utfördes 

individuellt av författarna. Först bedömdes artiklarnas rubrik och abstrakt, därefter lästes de 

kvarstående artiklarna i fulltext. Sedan valdes de artiklar ut som var av relevans, de som svarade 

an mot syftet och dess kriterier. Vidare i processen jämförde författarna sina listor på valda 

artiklar. Vid olikheter diskuterades de artiklarna, för att nå konsensus. Totalt granskades tio 

artiklar, varav tio valdes ut till analysen. 

  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna från litteratursökningen genomfördes med SBU:s 

granskningsmallar. Granskning valdes utifrån vilken typ av metod artikeln hade använt. 

Eftersom rapporten syftar till att beskriva sjuksköterskans upplevelser var artiklarna av kvalitativ 

data. För detta ändamål användes en mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (SBU, 2017, bilaga 5). Varje artikel granskades av författarna enskilt för en 

subjektiv bedömning och tilldelades ett poäng då artikeln uppfyllde kriteriet i frågan, och noll 

poäng där kriteriet inte uppfylldes. Granskningens resultat räknades därefter om till procent. 

Grad 1 innefattar 80–100 %, Grad 2 innefattar 70–79 %, samt Grad 3 som är 60–69 %. Grad 1 

omnämndes som hög kvalitet, Grad 2 som medelhög och Grad 3 som låg. Genom att skriva om 

graderingen i procent gavs en möjlighet att jämföra kvalitén i de olika studierna och de kunde 

bedömas om de uppskattades som tillförlitliga (Willman, Stoltz & Bathservani, 2006). Alla valda 

artiklar bedömdes tillförlitliga, se tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 10) 

Författare (år, land) Typ av studie Metod 

Datainsamling /Analys 

(n=antal deltagare) 

Huvudfynd Kvalitet 

Bigwood & Crowe 

(2008, Nya Zeeland) 

Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer / Tematisk 

analys  

(n = 7) 

Sjuksköterskan upplevde 

fasthållning som en del av 

jobbet men att det samtidigt 

kunde förstöra det. De var 

obekväma med utförandet då 

det handlar om kontroll men 

att de ständigt upplevde en 

inre konflikt och rädsla.  

Hög 

Holmes et al. (2015, 

Kanada) 

Kvalitativ Djupgående 

semistruktuerade 

intervjuer / 

Tolkninsfenomelogisk 

analys  

(n = 26) 

Struktur och fysiskt utrymme 

ger förutsättningar för en 

bättre upplevelse av 

tvångsåtgärder för både 

patienter och sjuksköterskor. 

Medelhög 

Marangos-Frost & 

Wells (2000, 

Kanada) 

Kvalitativ Etnografiska intervjuer 

/ Innehållsanalys 

(n = 6) 

Att sjuksköterskan uttryckte 

beslutsdilemman. 

Användandet av 

tvångsåtgärder och 

beslutsfattandet kring det var 

mer komplext än i teorin. De 

saknade dock alternativa 

åtgärder av liknande effekt.  

Hög 

Moran et al. (2009, 

Irland) 

Kvalitativ  Fokusgrupps 

disskussioner / 

Tolkningsanalys 

(n = 23) 

Sjuksköterskans upplevelser 

av tvångsåtgärder skapade en 

dynamisk rörelse mellan 

frisläppandet och 

undertryckandet av 

motsägande känslor. 

Sjuksköterskornas erfarenheter 

påminde om ett uttryck för 

lidande. 

Hög 

Muir-Cochrane et al. 

(2014, Australien) 

Kvalitativ Djupgående intervjuer / 

Tolkninsfenomelogisk 

analys 

(n = 61) 

Sjuksköterskan saknar en 

effektiv metod som kan ersätta 

fasthållning och avskiljning. 

Miljön, som blev till följd av 

åtgärderna, gav dåliga 

förutsättningar för en god 

patient-vårdare relation. Det 

ledde till mer aggression och 

användande av åtgärderna.  

Medelhög 

  

https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/fenomenologisk
https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/fenomenologisk
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Tabell 2. Fortsättning     

Författare (år, land) Typ av studie Metod 

Datainsamling /Analys 

(n=antal deltagare) 

Huvudfynd Kvalitet 

Muir-Cochrane et al. 

(2018, Australien) 

Kvalitativ Fokusgruppsintervjuer / 

Tematisk analys 

(n = 20)  

Det fanns en konflikt mellan 

att ge personcentrerad vård 

och att upprätthålla säkerhet. 

Olika faktorer spelade in i 

sjuksköterskan attityd 

gällande användandet av 

tvångsåtgärder. Då de inte 

hade andra verktyg att 

upprätthålla säkerheten, 

underminerades viljan att 

minska tvång. 

Medelhög 

Perkins et al. (2012, 

Storbritannien)  

Kvalitativ Fokusgrupps- & 

individuella intervjuer / 

Tematisk analys 

(n = 30) 

Det fanns en generell 

upplevelse av att tvång 

användes oprovocerat och som 

straff. Det var ofta samma 

personal som om och om igen 

utförde dessa tvångsåtgärder.  

Medelhög 

VanDerNagel et al. 

(2009, 

Nederländerna) 

Kvalitativ  Semistrukturerade 

intervjuer / Grounded 

theory 

(n = 8) 

Vid tvångsåtgärder upplevdes 

av en spänd atmosfär, minskat 

förtroende och makt. Det 

kunde leda till negativ 

psykiatrisk stress.     

Medelhög 

Vedana et al. (2018, 

Brasilien) 

Kvalitativ SI-intervjuer / Tematisk 

analys 

(n = 29) 

Tvångsåtgärder kunde vara 

skadligare för patienterna än 

själva anledningen bakom. 

Tvångsåtgärder ansågs 

nödvändigt för att hantera 

aggressivitet, men de använde 

andra metoder om det var 

möjligt. 

Medelhög 

Wilson et al. (2017, 

Storbritannien)  

Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer / Tematisk 

analys 

(n = 22) 

Tvång beskrevs skapa 

negativa känslor som hindrade 

patientrelationen. Trots detta 

ansågs de inte kunna eliminera 

åtgärderna helt. Åtgärderna 

sågs som ett nödvändigt ont 

för att upprätthålla säkerheten. 

Medelhög 

 

 

Analys 

Baserat på syftet användes kvalitativ manifest innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) metod. Analysmetoden är användbar när upplevelser ska analyseras och är en flexibel 
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metod då den kan behandla olika typer av data. Graneheim och Lundman (2014) beskriver 

metoden som en process där det sker en rörelse fram och tillbaka mellan de olika stegen, och 

syftar till att hitta likheter och skillnader. 

  

De analysenheter som valdes var artiklar med intervjuer där sjuksköterskans upplevelser 

beskrevs. Data som visar på olika erfarenheter abstraherades eftersom det ger en variation av 

ämnet som studeras, vilket bidrar till en högre tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Mängden data valdes utifrån syftet och datans kvalitét, att den var tillräckligt innehållsrik för att 

kunna integreras och analyseras. Analysenheterna lästes igenom flera gånger för att få en känsla 

av dess helhet. 

  

Textenheter ur valda artiklars analysenheter som svarade an mot syftet extraherades. 

Textenheterna bestod av meningar eller stycken, och totalt extraherades 187 stycken. Enheterna 

var tillräckligt stora för att kunna ses som en helhet men samtidigt var de av en hanterbar storlek 

för att kunna arbetas med i analysprocessen. En enhet som går att läggas på minnet som en 

kontext är lagom stor enligt Graneheim och Lundman (2004). De innehöll aspekter som 

relaterades till varandra byggt på deras innehåll eller kontext. Med en liten tolkning delades 

textenheterna in i innehållsområden för att underlätta analysprocessen. Det kunde vara delar av 

texten som belyser ett specifikt ämne eller bygger på teoretiska antaganden. Därefter 

kondenserades textenheterna, vilket innebär att de förkortades men att de fortfarande behöll sin 

kärna. De kondenserade textenheterna kodades. Det kan liknas vid en etikett som användes i 

processen, som förstås i sammanhanget. Det möjliggjorde för nya synvinklar på datan på olika 

sätt och underlättade för följande steg i analysprocessen. 

  

Kategorier är huvudfunktionen i innehållsanalysen och ska referera till textens manifesta innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004). De skapades genom att enheternas skillnader och likheter 

jämfördes. En kategori utgjorde en grupp av innehåll som hade någonting gemensamt. Ingen data 

som svarade an mot syftet exkluderades på grund av att den inte passade in i någon kategori. 

Enheterna fick inte passa in i mer än en kategori. För att beskriva olika abstraktionsnivåer 

användes undergrupper. De sorterades och abstraherades till en kategori, eller att en kategori 
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delades in i undergrupper. Kategoriseringen genomfördes först enskilt för att sedan verifieras, 

diskuteras och revideras gemensamt för att uppnå konsensus.  

 

Resultat 

Totalt identifierades fyra kategorier med 14 tillhörande subkategorier. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Att sjuksköterskans beslutsfattande styrdes av flera olika faktorer 

Att tvångsåtgärder kunde missbrukas och att dess form var ohållbar 

Att erfarenheter förändrade en sjuksköterskas synsätt och att relationerna påverkades 

Att upplevelsen av starka och svåra känslor försvårade arbetet 

 

Att sjuksköterskans beslutsfattande styrdes av flera olika faktorer 

Att arbetssättet kunde påverkas av vårdkulturen och kollegornas attityder 

Vårdkulturen hade stor påverkan för sjuksköterskans arbetssätt (Bigwood & Crowe, 2008; 

Moran et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 2018). Många yngre sjuksköterskor i artiklarna beskrev 

att de tog efter de äldre eftersom de ansåg dem som mer erfarna, istället för att finna sig i 

situationen och bearbeta det på professionellt sätt (Bigwood & Crowe, 2008). Sjuksköterskor 

berättade att det var svårt att införa andra arbetssätt på grund av detta (Muir-Cochrane et al., 

2018). De upplevde att jargongen speglade att de skulle vara bekväma med utförandet av 

tvångsåtgärder, oavsett hur de kände inför situationen (Moran et al., 2009). De upplevde också 

att det ansågs som ett misslyckande om en tvångsåtgärd väl utfördes och att det då var svårt att få 

stöd av kollegor (Muir-Cochrane et al., 2018). 

  

Bristen av stöd från kollegor och övrig organisation uttrycktes flera gånger och ansågs försvåra 

arbetet (Muir-Cochrane et al., 2018; Perkins et al., 2012). Sjuksköterskor beskrev att det tog av 

tiden de lika gärna kunde spenderat hos patienterna (Marango-Frost & Wells, 2000; Perkins et 

al., 2012) och att systemfel ofta skylldes på dem (Muir-Cochrane et al., 2018). De beskrev en 

större risk för skador vid underbemanning (Vedana et al., 2018). 

  

Bristen av stöd beskrevs handla om andra kollegors attityder. Vissa sjuksköterskor upplevde att 

en del läkare inte såg sin egen delaktighet i tvångsåtgärder som självklart, men ansåg att 



11 

 

sjuksköterskans var det. De upplevde att de skulle vara ”okej” med att utföra våld (Bigwood & 

Crowe, 2008; Marangos-Frost & Wells, 2000).  

 

… one doctor was hit by a patient once, and he raised a tremendous ruckus about it. And 

yet we get hit and they all say `Well, it's just part of your job.' So there is a great 

undercurrent of resentment against the doctors and the attitudes of our superiors who 

have told us it's part of our job and we resent that I don't think it should happen 

Marangos-Frost & Wells, 2000). 

 

Denna attityd kunde också upplevas hos ledningspersonal och det var vanligt att sjuksköterskor 

inte kände sig hörda av dem, trots att de tillbringar mest tid hos patienterna (VanDerNagel et al., 

2009). Det bidrog till att sjuksköterskor upplevde ytterligare press och arbetsbörda (Bigwood & 

Crowe, 2008; Holmes et al., 2015; Marangos-Frost & Wells, 2000). Manliga sjuksköterskor 

ansåg att det fanns en större förväntan på dem att utföra tvångsåtgärder. De kvinnliga kollegorna 

beskrevs stiga åt sidan när det var manliga sjuksköterskor i närheten (Bigwood & Crowe, 2008). 

Brist på teamsammanhållning kunde leda till osäkerhet, disharmoni och ineffektivitet, där tvång 

ansågs som ett sätt att undvika skador, ge lösning på problem och vara en straffande metod 

(Vedana et al., 2018). Attityder ansågs även spela in vid utförandet av tvång. Vissa medarbetare 

beskrevs ha lättare att utföra fysisk fasthållning än andra, utan att de arbetat preventivt för att 

undvika ett tvångsutförande (Bigwood & Crowe, 2008; Perkins et al., 2012). Sjuksköterskor 

upplevde att kollegor kunde gå in allt för snabbt i situationer och rekonstruera tvång genom att 

värdera sina egna motiv (Perkins et al., 2012; Vedana et al., 2018). 

  

Att sjuksköterskans rädsla bidrog till en känsla av osäkerhet  

Sjuksköterskor upplevde rädsla som vanligt förkommande vid tvångsåtgärder. Rädslan gjorde att 

de hade svårt att hitta en balans och att det var svårt att veta om de agerat rätt (Bigwood & 

Crowe, 2008). Flera sjuksköterskor beskrev att rädslan gjorde att de ville agera snabbt för att 

minimera risken att bli slagen (Perkins et al., 2012). Vid vetskap av vad en patient var benägen 

till så ville de sätta in åtgärden innan situationen hann eskalera. 
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Det var oftast först efter tvångsutförandet sjuksköterskan förstod rädslans omfattning (Moran et 

al., 2009). Trots upplevelsen av rädsla beskrev sjuksköterskor att de inte försökte handla utefter 

den. Det var svårt och de var tvungna att lägga känslorna åt sidan, hur rädda de än var (Bigwood 

& Crowe, 2008). Det kunde vara mycket känslosamt då de alltid var medvetna om våldet och 

riskerna de utsattes för (Moran et al., 2009; Vedana et al., 2000). Rädslan kunde upplevas som en 

spänning som steg i ögonblicken innan självaste åtgärden sattes in, ofta relateras den till tidigare 

hotande eller splittrade incidenter (VanDerNagel et al., 2009). ”Before seclusion, the tension 

rises which is often related to threatening events or disruptive incidents. This tension may be felt 

physically” (VanDerNagel et al., 2009, s. 410). 

  

I de situationer där våld var inblandat beskrev sjuksköterskor att det inte fanns tid att tänka, bara 

agera (Muir-Cochrane et al., 2018; Perkins et al., 2012; VanDerNagel et al., 2009). Rädslan 

startade en instinktiv reaktion med högt adrenalinpåslag och ibland beskrev de att de knappt 

kunde kontrollera sig själva (Muir-Cochrane et al., 2018; Perkins et al., 2012; VanDerNagel et 

al., 2009). En sjuksköterska beskrev situationen såhär: 

  

There's no training that can ever really portray what it's like to go hands on, and I think 

the course is really good, but when you actually, when you're in a situation when you're 

about to restrain someone very seriously, … everyone's adrenalin is going and everyone 

can just sort of jump in really without there being that control (Perkins et al., 2012). 

  

Den instinktiva reaktionen var att försvara sig om de blev utsatta för hot och våld, tills dess att 

någon form av kontroll infinner sig (Perkins et al., 2012; VanDerNagel et al., 2009). 

 

En del sjuksköterskor upplevde det svårt att beskriva händelseförloppet i efterhand eftersom 

situationen ofta hastigt var förbi. De beskrev sig själva som känslomässigt avtrubbade och 

känslorna uppmärksammades först i efterhand (Perkins et al., 2012; VanDerNagel et al., 2009). 

Ett för hastigt handlande beskrevs dock ofta att resultera i ett osystematiskt, icke-progressivt 

åtgärdsutförande (Perkins et al., 2012). 

  

Att säkerhetsaspekter kunde styra sjuksköterskans beslutsfattande 
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Sjuksköterskan upplevde den ständigt rådande rädslan och oron som styrande i vårdbeslut (Muir-

Cochrane et al., 2018;Perkins et al., 2012; VanDerNagel et al., 2009). Oro över vad som annars 

skulle kunna hända avgjorde beslutet och beskrevs av en sjuksköterska såhär: 

 

You need it because it's for your safety and other people's safety. Because, you just need 

it there because if you didn't have it, people could get hurt. I mean I know it's not the 

nicest thing, and it is uncomfortable, but you have got to look at it, at the safety aspects 

of what could happen if we don't use restraints (Perkins et al., 2012). 

  

Sjuksköterskor beskrev att pressen och adrenalinpåslaget var till den grad att de inte kunde styra 

reaktionerna som uppkom (VanDerNagel et al., 2009). Det upplevdes problematiskt och när 

situationen väl var över kunde de till och med brista ut i skratt ibland utan att de menade det. 

Sjuksköterskor beskrev att det kändes bra när det var över eftersom de då återfått kontrollen, 

vilket var viktigt i dessa situationer (Muir-Cochrane et al., 2018; Perkins et al., 2012; Wilson et 

al., 2017). En del ansåg att stigmat och tankarna delvis var en symbol för styrka och makt över 

patienterna. “I think part of the stigma and people’s thoughts are, it’s a symbol of strength and 

power that staff have over patients” (Wilson, 2017, s. 505).  Några sjuksköterskor uttryckte oro 

för att vissa kollegor kunde använda åtgärderna för att just visa på maktövertaget. “Restraint is, 

therefore, viewed as a demonstration/symbol of the power and control that staff have over 

patients. Combined with the negative experience of loss of control and the associated stigma, 

once more restraint is experienced as overwhelmingly negative” (Wilson, 2017, s. 505).  

 

Att tvångsåtgärder kunde missbrukas och att dess form var ohållbar 

Att användningsområdet för tvång skiljde sig mellan sjuksköterskor 

En gemensam åsikt var att patienter skulle behandlas lika, följa samma regler och veta var 

gränserna gick. Sjuksköterskor förklarade att spänningar annars kunde skapas mellan patienter 

och personal, som kunde leda till vrede och frustration (Perkins et al., 2012). Flera 

sjuksköterskor upplevde att denna överenskommelse inte följdes och att åtgärder kunde användas 

i andra situationer. Det kunde till exempel vara i avskräckande syfte, vilket beskrevs ge motsatt 

effekt hos patienterna. En del sjuksköterskor beskrev att kollegor inte arbetat preventivt utan 

använde åtgärderna i förebyggande syfte, vilket upplevdes skrämmande av sjuksköterskorna 
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(Bigwood & Crowe., 2008; Perkins et al., 2012). De ansåg kollegor använda tvångsåtgärder som 

en lösning för att förhindra upprepande beteende, som hot, samt för att rättfärdiga isolering av 

patienter (Perkins et al., 2012; VanDerNagel et al., 2009; Vedana et al., 2018). En ömsesidig 

upplevelse av rädsla var att restriktioner fortfarande användes om straff. 

  

Restraint is used as a means of controlling a difficult patient in difficult circumstances. I 

think sometimes, and this is just my perception, that sometimes, in reality, it is used as a 

threat rather than a means of… it's used proactively, rather than reactively I think, that's 

the best way I can put it (Perkins et al., 2012). 

  

Att tvångsåtgärder användes när det var brist på andra alternativ 

Sjuksköterskor kunde se värdet av andra typer av åtgärder men det ansågs inte finnas någonting 

som kunde ersätta tvångsåtgärdernas effektivitet (Wilson et al., 2017). Det fanns en rädsla att om 

dessa verktyg skulle förbjudas så skulle avdelningens säkerhet äventyras (Holme et al., 2015). 

Vid riskbedömningar upplevde sig sjuksköterskor mer benägna att använda restriktion eftersom 

de inte såg något bättre alternativ. De ville inte stå som ansvarig när en skadefylld händelse 

inträffat och därför ville de agera snabbt (Muir-Cochrane et al, 2018). Utförandet av 

tvångsåtgärder beskrevs motbjudande, men inga alternativt kvarstod till befogande. Detta trots 

att det betonades av sjuksköterskorna att de var medvetna om vilka trauman det kunde skapa för 

en patient (Bigwood & Crowe, 2018; Muir-Cochrane et al., 2018). Några få ansåg att det skulle 

bli kaotiskt om de helt skulle eliminera tvång. Människor skulle komma till skada och 

sjuksköterskor beskrev att det skulle kunna lämna sitt yrke (Muir-Cochrane et al., 2015). ”I don’t 

know why we have to improve because we don’t like using them [restraint and seclusion] but 

there’s nothing we can do” (Muir-Cochrane et al., 2015, s. 111). 

 

Att sjuksköterskor uttryckte en önskan om andra alternativ till tvång 

Att använda tvång ansågs vara en sista utväg. Sjuksköterskor ville inte begränsa patienter eller 

att ta till fysiska åtgärder (Marangos & Wells, 2000). En fruktansvärd känsla beskrevs vid tanken 

på åtgärderna och upplevdes motsätta sig sjuksköterskornas vårdande roll (VanDerNagel et al., 

2009; Perkins et al., 2012).  

 



15 

 

They associated restraint use with a failure to protect and dwelled on the negative impact 

of restraint situations on the entire in-patient population. Nurses viewed restraints as a 

last resort intervention and approached its use with a sense of dread (Marangos-Frost & 

Wells., 2000). 

 

Det fanns en önskan att minska restriktion och det ansågs också minska patienternas 

aggressivitet som ofta infann sig efteråt mot personalen (Moran et al., 2009; Wilson et al., 2017). 

Det fanns en rådande önskan om att samtal med patienterna skulle vara tillräckligt (Wilson et al., 

2017). Sjuksköterskors rädsla för patienter gjorde det svårt att hitta en balansgång mellan att inte 

göra det värre och samtidigt uppleva kontroll (Perkins et al., 2012). Det fanns en generell 

upplevelse av att problemet inte var självaste aggressiviteten hos patienterna utan att det var svårt 

att möta patienten som person när denne var aggregerad. Sjuksköterskor beskrev att det var svårt 

att ena stunden uppleva sig själv fångvaktare till att sedan ha en roll som sjuksköterska (Moran et 

al., 2009). Upplevelsen var att alltid försöka hjälpa patienten och tänka sig in i dennes situation 

för att försöka göra det så humant som möjligt (Holmes et al., 2015; Vedana et al., 2018). 

 

Att erfarenheter förändrade en sjuksköterskas synsätt och att relationerna påverkades 

Att sjuksköterskor upplevde lättnad efter att tvångsåtgärden var över 

Sjuksköterskors erfarenheter visade många gånger på att de upplevde en lättnad efter att 

tvångsåtgärden var utförd (Bigwood & Crowe, 2008; Holmes et al., 2015; VanDerNagel et al., 

2009; Wilson et al., 2017). Den ångest och oro som finns att någon ska skada sig släpper när de 

ser att det gick bra denna gång. 

 

That [anxiety] is normally associated with, [knowing] someone could get hurt because of 

the person’s size and anger . . . you still have to go through with it, but yeah it can be can 

quite an anxiety producing experience, you know, and there is a massive amount of relief 

once it has gone well and the person is in seclusion ( Bigwood & Crowe, 2008). 

 

De beskrev vidare att det var en positiv upplevelse när de kunde se att patientens ångest och 

agitation lindrades, och den spända spänningen på avdelningen försvinna (Holmes et al., 2015; 

VanDerNagel et al., 2009; Wilson el al., 2017). Lättnaden infann sig också när situationen var 
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över och de kunde se att alla var säkra (Holmes et al., 2015; Perkins et al., 2012). En 

sjuksköterska beskrev att en god stämning kunde återskapas om de spenderade tid tillsammans 

efteråt: 

 

It is a nice feeling to spend some time together after an incident; you need it to regain a 

feeling of ease and rest”. “Even though it may seem as unprofessional, you often do 

think…. pfff, I am glad he is put away. And in most seclusion incidents you sense a 

feeling of relief. It is over and done with (VanDerNagel, 2009). 

 

Att erfarenhet av utförandet gjorde det hela mindre skrämmande 

De sjuksköterskor som hade längre erfarenhet av att utföra tvång beskrev att det med tiden blivit 

mindre skrämmande och mer en vana (Vedana et al., 2018; Wilson et al., 2017). Till en början 

förklarade många sjuksköterskor att det upplevt tvångsåtgärder som plågsamt och skrämmande 

och den allra första gången var mest fruktansvärd (Wilson et al., 2017). Med erfarenhet växte en 

förståelse fram till varför tvångsåtgärder används.  

 

 I’d never seen anything like that before… I think it was 

just the fact that there were four or five people on one 

Man… so you don’t think that you’d need that. It looked a bit too much, but then after a 

little while of working on the wards and seeing how people... can suddenly turn into this 

total whirlwind and destroy everything in sight, you know, I understand it now (Wilson, 

2017). 

 

Att relationerna påverkades både till det positiva och till det negativa  

Att genomgå svåra situationer med sina kollegor beskrevs som att de kom närmare varandra 

eftersom de upplevde att förtroendet stärktes (Bigwood & Crowe, 2008). Det kunde även 

upplevas mellan sjuksköterskor och patienter, men de flesta beskrev att det skadade relationen 

till patienten eftersom förtroendet ansågs brytas (Bigwood & Crowe, 2008; Muir-Cochrane et al., 

2015; Wilson et al., 2017), vilket kunde försvåra den fortsatta terapeutiska relationen. “It’s 

always gonna damage the therapeutic relationship… it can break down some of the trust and then 

they’re less likely to disclose things to you” (Wilson, 2017, s. 505). En annan upplevelse som 
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beskrevs av sjuksköterskorna var att en god relation till patienten underlättade situationer då 

själva kände sig inte lika hotade om det kände patienten (Perkins et al., 2012). De berättade 

också att de då lättare kunde se “trigg punkter” hos patienter och lättare kunde undvika att sätta 

in en tvångsåtgärd. 

 

Att sjuksköterskor uttryckte en önskan om utveckling 

Utifrån och eftersom denna del av sjuksköterskans jobb upplevs pressad, uttryckte en del att de 

hade ett behov av att få reflektera med varandra efter en incident (Bigwood & Crowe, 2008; 

Perkins et al., 2012; VanDerNagel et al., 2009). De uttryckte också en längtan efter ett öppnare 

klimat att samtala om upplevelserna och undervisning för att lära sig mer (Perkins et al., 2012). 

Detta ansågs extra viktigt när man upplevde konflikter med kollegor.  

 

Att upplevelsen av starka och svåra känslor försvårade arbetet 

Att utföra tvång skapade ångest och skuldkänslor hos sjuksköterskan 

Känslor som oro, ångest och skuld var vanligt förekommande beskrivningar från sjuksköterskor 

som varit delaktiga i tvångsåtgärder (Moran et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde dåligt 

samvete både under och efter åtgärden. Händelsen kunde vara skrämmande och traumatiskt för 

både patient och sjuksköterskan (Holmes, Murray & Knack., 2015; Moran et al., 2009; Muir- 

Cochrane, Baird & Mccann., 2015). En del sjuksköterskor beskrev att de inte kunde hålla tillbaka 

tårarna och upplevde tvångsåtgärderna mer som ett slagsmål (Vedana et al., 2018; Wilson, 

Rouse, Rae & Kar Ray, 2017). Tvångsåtgärderna sågs av sjuksköterskorna som någonting 

omänskligt och det fanns en generell stigmatisering kring tvång. Det sågs också som något icke 

önskvärt och stressigt, där fördomar utifrån kan påöka dessa känslor. Trots detta förväntades 

sjuksköterskor vara helt bekväma med att utföra dessa åtgärder, oavsett rädsla och nervositet 

över det (Moran et al., 2017; Vedana, 2018; Wilson et al., 2017; VanDerNagel, Tuts, Hoekstra & 

Noorthoom, 2009).    

  

I would like to know that the most important stuff is what we handle. And keeping the 

place safe for others is important. I think there is sometimes a feeling of failure, although 

I know that it is impossible to be with them the whole time. It's just how could I have 

prevented it? Why didn't I prevent it? And maybe I should have gone more with my gut 
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feeling. I know that there is still the feeling of maybe a little bit of guilt that maybe I 

hadn't done enough (Marangos-Frost & Wells, 2000). 

  

 Att utföra tvång upplevdes som dränerande 

Stress och rädsla var vanligt att uppleva vid utförandet av tvångsåtgärder (Moran et al., 2009; 

Perkins, Tuts, Riley & Whittington, 2012; Wilson et al., 2017). Vanligtvis berodde det på den 

pressade situation som sjuksköterskan befinner sig i men också synen på sig själv och sin egen 

roll (Wilson et al., 2017). Stressen kunde bidra till att det var svårt att se fram emot jobbet 

(Bigwood & Crowe, 2008; Moran et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 2018). Restriktion kunde 

upplevas som konstigt och oroväckande att utföra och bidrog ofta till trötthet, spänningar och 

sorg (Vedana et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde sig ofta dränerade och att det inte fanns 

någonting i deras utbildning som kunde förbereda dem på det som de ställs inför. 

Sjuksköterskorna antog att patienter känner av deras sinnesstämning, vilket kunde leda till en 

eskalering i deras beteende (Moran et al., 2009; Muir-Cochrane, O´Kane & Oster, 2018). De 

hittade sällan mening i att behöva sätta in en tvångsåtgärd, därför försökte sjuksköterskor hitta 

motiveringar till utförandet för att mildra sitt eget obehag (Moran et al., 2009; Wilson et al., 

2017). 

 

Att sjuksköterskor upplevde det svårt att förhålla sig till sina egna upplevelser 

Det fanns inget som kunde förbereda sjuksköterskor på hur det skulle kunna kännas att utföra en 

tvångsåtgärd, och därför byggdes ett obehag upp inför att de visste att de skulle vara med om det 

igen (Bigwood & Crowe, 2008). Sjuksköterskan behövde lägga sina känslor åt sidan, och hela 

tiden tänka att det är sjukdomen som blir utagerande, inte personen bakom (Holmes et al., 2015). 

Det fanns en generell upplevelse av att de var “mobbare” då tvång kunde leda till att 

sjuksköterskan gav en dålig behandling till sina patienter, där sjuksköterskan blev lättprovocerad 

och kontrollerande. Det kunde väcka frågor efteråt, om det verkligen var befogat med en 

tvångsåtgärd (Bigwood & Crowe, 2008; VanDerNagel et al., 2009). De var ställda inför 

konsekvenser de skulle kunna orsaka, som att råka skada en patient, även om det handlade om 

deras egen säkerheta (Bigwood & Crowe, 2008; Wilson et al., 2017). 

  



19 

 

… It feels strange, not real, even when you are doing it. Then I think: “Do I have to do 

that?” Being 27 years old and tell somebody who could be your mother or father what he 

has to do and… and then struggle! It can feel awkward” …. “I feel it is embarrassing to 

stand with somebody totally naked and helplessly subdued (VanDerNagel et al., 2008). 

  

Att sjuksköterskor ansåg det svårt att upprätthålla den omvårdande rollen och relationen 

Sjuksköterskor kunde känna en konflikt mellan enhetens rutiner och sin vårdande roll gällande 

kontrollen. Tvångsåtgärder stred mot den personcentrerade vården som de ska sträva och arbeta 

utifrån, men det upplevdes som en aspekt för att kunna hålla alla säkra. Detta kunde skapa 

mycket skuld och skam, men att dessa konflikterande känslor kunde mildras om de utforskat 

andra alternativ innan åtgärden sätts in (Bigwood & Crowe, 2008; Moran et al., 2009; Muir-

Cochrane et al., 2018). “... you’ve got a duty of care to 30 people or human rights for one” 

(Muir-Cochrane et al., 2018, s. 1514). Det kunde vara svårt att göra en korrekt bedömning om 

patienten behövde en tvångsåtgärd eller inte (Bigwood & Crowe, 2008). Det kunde upplevas 

som emotionellt svårt att veta att det inte går att backa när beslutet är taget, men även en 

svårighet att stå bredvid och se kollegor utföra fasthållning (VanDerNagel et al., 2000). 

“Restraint was considered a difficult procedure and potentially harmful to the patient, staff, and 

others. The professionals believed that the restraint had as much potential to prevent damage as 

to cause it” (Vedana et al., 2018, s. 369). 

  

I en miljö där våld och hot ständigt var närvarande upplevde sjuksköterskor att det var svårt att 

se och tillgodose patientens individuella behov eftersom deras egna känslor, som annars var ett 

verktyg för detta, undantrycktes för att orka utstå situationen (Moran et al., 2009). Rädslan inför 

att, eller förväntas, utföra fasthållning ledde till stort obehag. Efteråt kom tankar om hur de skulle 

kunnat hantera det annorlunda. Tankarna följde med dem hem, och gjorde det svårt att se fram 

emot att återkomma till avdelningen dagen efter (Bigwood & Crowe, 2008: Wilson et al., 2017). 

“...There is the physical, there is the emotional, and there's that after something like that you're 

wondering what the hell are you doing working in a place like this?” (Marangos-Frost & Wells, 

2000, s. 366). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser beträffande 

tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. Resultatet visade att vårdkulturen har en stor påverkan på 

sättet vården bedrivs. Förväntningar från kollegor och press från ledning och andra professioner 

bidrog till att patientcentreringen, sammanhållningen, och effektiviteten försämrades. Det fanns 

en oro över att inte vara överens med sina kollegor och att det var svårt att gå emot dem.  

 

Nyström (2003) har studerat vårdkultur på akutmottagningar i Stockholm. Nyströms studie 

visade att sjuksköterskor beskriver sig vara öppna inför att ta emot kritik från kollegor. I 

praktiken var det svårt för de flesta att ta emot och ta in kritiken. De upplevde sig misslyckade 

och ifrågasatta. Vidare i studien beskrevs en kritisk atmosfär som bidrog till en dålig och osäker 

arbetsmiljö. Denna studies resultat beskriver att bristen på teamsammanhållning kunde leda till 

osäkerhet, disharmoni och ineffektivitet. Öppna och dolda konflikter ansågs grunda sig i denna 

kritiska miljö enligt Nyström (2003). Fortsatt beskriver Nyström att energin läggs på att försöka 

undvika konflikter och att det var förklaringen till att patientmötet blev lidande. En väsentlig del 

som beskrevs i denna studie var att arbetet gick ut på att inte hamna i konflikt och därför valde 

sjuksköterskorna vem de vände sig till för att prata om problem med. Detta bidrog dock enbart 

till att gränserna förstärktes. Förväntningarna från andra professioner att utförandet av tvång 

läggs på sjuksköterskornas axlar kan grunda sig i denna problematik menar Nyström (2003). 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att de oftast vände sig till andra sjuksköterskor då de inte 

kände sig hörda av andra professioner. Detta beskriver Nyström som en ytterligare förstärkning 

av gränser mellan kollegor och professioner.  

 

Denna studies resultat visade att kollegor är på gott och ont. Relationen till en kollega kunde 

styrkas och utgöra ett stöd i svåra situationer där tillit upplevdes dem emellan, men att kollegor 

kunde utgöra ett hinder när konflikter förkom. Dessa konflikter skapade gränser som omnämns 

ovan. Enarsson (2012) har genomfört studier angående personalgemensamt förhållningssätt i 

psykiatrisk omvårdnad. Hans studier visade att gränsskapande i ett arbetslag skapade 

grupperingar som satte etiketter på varandra. En etikett kunde vara att vissa sjuksköterskor 

märktes ut till att vara “goda” eller “onda”. De ”goda” kollegorna var de som hade ett liknande 

förhållningssätt medan de ”onda” hade ett annat. Enligt Nyströms (2003) studie handlar det om 
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olika åsikter om hur jobbet ska utföras. Om en sjuksköterska upplever att kollegor inte står i 

enlighet med dem, tär det på värdigheten. Detsamma gäller om de ser att en annan kollega begår 

vad de anser som ett ovärdig bemötande mot patienter och de inte säger till så ser de att de 

bidragit till denna handling. Denna studies inkluderade artiklar beskrev att detta kunde upplevas 

extra pressat eftersom beslutsfattandet kring tvång redan är laddat och därför ansågs stödet extra 

viktigt (jfr. Enarsson, 2012). Enarsson (2012) belyser att det handlar om de individuella etiska 

aspekterna och upplevelserna. Om ett gemensamt förhållningssätt skulle eftersträvas skulle det i 

praktiken innebära att någon eller några i arbetslaget ändå skulle bli överkörda eftersom det finns 

olika värderingar. Enarsson (2012) och Nyström (2003) menar att det är dessa olikheter i 

värderingar som skapar klyftor och en anledning till att arbetsrelationerna påverkas. 

 

Resultatet i denna studie visade att tvångsåtgärder användes som ett första steg för svårhanterliga 

patienter, istället för att först utforska alternativa metoder. Det flera sjuksköterskor hade upplevt 

var att dessa åtgärder kunde användas i förebyggande syfte, när de gjorde bedömningarna på 

tidigare incidenter. Tvångsåtgärder kunde även används som hot för att avskräcka patienter. 

Enarsson (2012) skriver likt resultatet att relationen mellan vårdare och patient är hieratisk, vilket 

gör att sjuksköterskan har ett maktövertag. Det är deras tolkning över patientens beteende och 

situation som bestämmer om en åtgärd ska sättas in eller inte. Sjuksköterskor har därför makten 

och bestämmer vad som är ett accepterat levnadssätt och inkräktar på patientens personliga sfär. 

Vidare skriver Enarsson (2012) att makten som sjuksköterskor besitter kan yttras i att vårdarna 

hindrar patientens egna initiativ, begränsar deras frihet, eller utövar bestraffningar. I enlighet 

med Enarsson anser vi att det finns en problematik kring hur makten fördelas, som på alla 

vårdinrättningar. Inom psykiatrin, där patienter vårdas med tvångsåtgärder, är det viktigt att 

makten används för att gynna patienten att återfå sin psykiska hälsa. Denna patientgrupp är redan 

i ett utsatt läge där vården bedrivs utan samtycke. 

 

I resultatet framkom det att en del sjuksköterskor inte ansåg sig ha några bättre alternativt till 

tvångsåtgärder för att kunna försäkra sig om allas säkerhet på avdelningen. Det fanns även 

upplevelser om att det sista de som sjuksköterska ville var att begränsa patienter. Det kunde ge 

negativa konsekvenser och ansågs som en obehaglig del av jobbet. Sjuksköterskor önskade att 
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samtal skulle vara tillräckligt, men när en svår situation redan brutit ut var det svårt att förhandla 

med samtal. En önskan efter andra alternativ uttrycktes.  

 

Ejneborn Looi (2015) har genom forskning funnit alternativ till tvångsåtgärder inom psykiatrin. 

Alternativ som tagits fram bygger på patientrelationen, patientens behov och behovets åtgärd. 

Dessa tre byggstenar förutsätter att sjuksköterskan ska kunna tillgodose den patientcentrerade 

vården. Behovet identifieras av sjuksköterskan genom att ta sig tid och lyssna för att kunna hitta 

det individuella behovet. Ejneborn Looi (2015) skriver vidare att det är viktigt att patienten får 

vara med och planera sin egen vård. Sjuksköterskan bör vara nåbar och lärt sig tolka vilka 

signaler patienterna sänder ut. Tillsammans kan de hitta lösningar som tillgodoser de individuella 

basala och abstrakta behoven, så att tvångsåtgärder kan undvikas. Är inte detta möjligt skall 

åtgärderna vara individanpassade och patienten ska delaktiggöras. En viktig aspekt är att arbeta 

förebyggande och utforma vilka åtgärder som kan sättas in för att undvika att situationen 

eskaleras. Åtgärderna kan till exempel bestå av samtal och promenader. När sjuksköterskan utgår 

från det individanpassade förhållningssättet ökas patientens återhämtningsförmåga. Vi upplever 

att det behövs mer kunskap om alternativ till tvångsåtgärder eftersom resultatet gett en 

övergripande bild av att sjuksköterskor inte upplever att det finns att tillgå, men att efterfrågan 

finns.  

  

Denna studie visade att sjuksköterskan upplevde att förtroendet kunde stärkas till kollegor när de 

genomgått svåra situationer tillsammans, och att de såg att tillit fanns. Att genomgå svåra 

situationer kunde även stärka relationen mellan sjuksköterska och patient, men de flesta 

rapporterade att den relationen tog skada. Vidare visar resultatet att en god relation till sin patient 

underlättade situationer. Enarsson (2012) tar upp aspekten om att relationen mellan kollegor kan 

förändras angående det gemensamma arbetssättet, om det ska bedrivas kring säkerhet eller 

fokusera på den lidande patienten. Det kan upplevas som en svår balansgång, att behöva offra 

relationsskapandet till patienten eller att bibehålla relationen med sina kollegor. Som tidigare 

nämnts, angående Ejneborn Loois (2015) teori, behöver relationen vara förtroendefull för att 

patienten ska känna sig trygg med sjuksköterskan. Det bör finnas en tillåtande atmosfär att 

uttrycka sina tankar och erfarenheter i. Relationsskapandet är den enskilt viktigaste faktorn och 

skapar ett ökat välbefinnande och ger verktyg för att kunna identifiera behov. I 
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relationsskapandet kan tvångsåtgärder bli motsättande. En god relation kan skapa förståelse och 

acceptans hos patienten om varför tvångsåtgärder ibland kan vara till hjälp. Vi anser att 

sjuksköterskans fokus ska ligga på relationsskapandet till patienten eftersom ett annat fokus kan 

bli en motsättning (jfr. Enarsson, 2012). Skulle sjuksköterskan lägga mer fokus på relationen till 

patienten, skulle det många gånger gå att undvika tvångsåtgärder, men även bevara relation efter 

utförandet (jfr. Ejneborn Looi). Patientens “trigger punkter” skulle kunna ses i ett tidigt stadium, 

vilket vissa sjuksköterskor i resultatet också beskrev.  

 

Det förekom känslor av rädsla, skam och misslyckande i denna studie, men också att 

sjuksköterskan upplevde en lättnad när det var över och allt hade gått bra. När sjuksköterskan 

beskrev hur de upplevde sina kollegor gavs en helt annan bild. De beskrev att kollegor kunde 

missbruka syftet med tvång och att det oftast var kollegorna som ville använda en restriktivare 

åtgärd än de själva. Med resultatet som grund var det tydligt att sjuksköterskor reflekterade och 

beskrev mer om andras brister och felaktiga tillvägagående, än sina egna. Sjuksköterskorna 

kunde motivera sitt agerande med att de inte upplevde att de hade några andra val. Det var dock 

lätt att dra andra slutsatser om sina kollegor. Vad säger att de inte upplever liknande tankar och 

känslor? Om kollegorna fått förklara sitt agerande kanske de hade liknande argument. Kanske att 

de också ville det bästa för patienten, men inte heller ansåg sig ha andra alternativ?  

 

I svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

beskriver de att en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser innefattar att bedriva 

personcentrerad vård. Omvårdnaden ska genomföras “i partnerskap med patienter och närstående 

så att värdighet och integritet bevaras” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En annan 

kärnkompetens är att arbeta evidensbaserat, vilket innebär att “använda de metoder som gör 

störst nytta för patienten”. En sjuksköterskas huvuduppgift är att vara omvårdnadsansvarig, och 

som resultatet visade upplevde många att tvångsåtgärder ofta gick emot vad omvårdnaden står 

för och hur den ska utföras. Beslut om tvångsåtgärder togs många gånger utifrån säkerhet och 

inte utifrån patientens behov. Baserat på resultatet och utifrån Nyströms (2003) studie anser vi att 

sjuksköterskan bar på delade känslor inför utförandet delvis eftersom de oftast inte stod i enhet 

med kompetensbeskrivningen och kollegorna.  
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Schön (1983) har studerat reflektion relaterat till praktik och inlärningssystem. Hans forskning 

beskriver att en upplevelse av att inte stå i enlighet med sitt arbete kan handla om en klyfta 

mellan hur du uppfattar ditt arbete och hur du tänker eller önskar att det skulle vara. För att 

arbeta med sådana klyftor menar han att det finns ett val och det är att våga reflektera över sitt 

arbete och att vara en reflekterande utövare. Vi tänker att det handlar om att leva, eller i detta fall 

att arbeta autentiskt. Att ha mod till att utföra sitt arbete på det sätt som är idealiskt och i enlighet 

med professionen. Kopplat till stycket ovan, när arbetet inte överensstämmer med 

sjuksköterskans riktlinjer, värderingar och att beslutfattandet styrs utifrån andra faktorer, kan 

denna problematik knytas an och utvecklas med hjälp av Schöns (1983) teorier. Vi anser inte det 

nödvändigt att fortgå med utförandet för att det förväntas av en (jfr. ibid). Det finns oftast fler 

dimensioner och fler som delar ansvaret. Ansvaret är inte att kunna och veta allt, utan snarare att 

arbeta med det som brister menar Schön. Du har alltid fler val än du som sjuksköterska tror. Vi 

vill uppmuntra till att våga tänka steget längre och vara förändringen i det som anses bristande. 

Vem ska värna och agera utifrån patienten och dennes behov om inte ens sjuksköterskan gör det? 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde mycket press från olika håll, men kanske är det att 

just försöka sträva mot en helhet i denna klyfta som kommer bidra till den vård som är mer 

idealisk? Det är inte enkelt, och modet krävs, men kanske är det lika svårt att låta bli när 

vetskapen och hoppet om att det går att göra annorlunda infinner sig? 

 

Metodkritik 

Att uppnå trovärdighet och skapa förståelse är ett mål och ett avgörande kriterium inom 

kvalitativ forskning enligt Polit och Beck (2016). Trovärdighet avser tillit till sanning i datan och 

tolkningar av dem. För att förbättra studiens trovärdighet har vi valt metod utifrån syftet. Data 

valdes med bredd och kunde därför ge en mer varierad bild av upplevelserna. Det kan i bästa fall 

visa på en variation och täcka in en större helhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Ett korrekt tillvägagångssätt skapar pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2014; Polit & Beck, 

2016). För att visa på noggrannhet har tillvägagångssättet beskrivits så att läsare ska få redskap 

att utföra studien själva, vilket Polit och Beck (2016) menar är en förutsättning. De menar att om 

inte pålitlighet finns kan inte heller trovärdighet finnas. Därför stärktes även trovärdigheten 

genom att pålitligheten stärktes. 
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För att stärka studiens tillförlitlighet krävs objektivitet. Analysen ska svara an mot syftet och 

överensstämma oavsett person angående datans exakthet, relevans eller mening (Polit & Beck, 

2016). Genom studien har vår förförståelse och våra perspektiv hanterats och reflekteras över. 

Detta för att den så lite som möjligt ska påverka resultatet och vrida det. Genomgående har 

översättningar och resultat verifierats mot original källan för att försäkra detta. Textenheter 

valdes utifrån syftet vilket visar på tillförlitlighet eftersom datan svarar an mot syftet att beskriva 

upplevelser. Storleken på textenheterna valdes utifrån tidigare beskrivning eftersom en för bred 

enhet kan vara svårhanterlig, då de kan innehålla flera betydelser. En för liten enhet kan resultera 

i fragmentering. Textens betydelse kan då riskeras att gå förlorad under processen. Eftersom 

författarna i detta arbete inte har fulla kunskaper i översättning kan en viss tolkning skett i detta 

steg. För att stärka tillförlitligheten kring detta stärktes resultatet med citat från originalkällan. 

Försiktighet vidtogs också för att inte dra förhastade slutsatser i analysen och ständigt verifierade 

och utvärderades innehållet. Kategoriseringen genomfördes först enskilt för att sedan verifieras, 

diskuteras och revideras gemensamt för att nå konsensus (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). En 

strävan efter utrymme för undersökning av andra tolkningar i resultatet genomfördes, eftersom 

det stärker tillförlitligheten (jfr. ibid.). 

  

Ett genomgående mål i denna studie, i enlighet med Polit och Beck (2016), var att ge läsaren 

verktyg för att kunna göra bedömningen om studien kan överföras och användas i deras 

sammanhang. Litteraturstudien inkluderar artiklar från flera länder, kulturer och kontexter i 

västvärlden och därför anser vi att den innefattar potential för överförbarhet. Tvångsåtgärder, 

dess utförande och lagar kan variera men eftersom denna studie syftat till att beskriva 

upplevelser är variationen snarare individuell. Det kan försvåra appliceringen till ett annat 

sammanhang och även från person till person eftersom upplevelser som sagt är individuella även 

om de har flera gemensamma faktorer och kontext. Eftersom flera delar av västvärlden, där 

tvångsåtgärder utförs på liknande sätt, är inkluderade i studien anser vi ändå att studien kan vara 

användbar. Individuella och kulturella olikheter kan dock förekomma, vilket bör tas i åtanke.  
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Slutsats 

Denna studies resultat kan bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelser av 

tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. Kunskapen är viktigt för utvecklingen i den kliniska 

verksamheten, men också för varje individuell sjuksköterska, och kan bidra till en mer komplex 

bild av kontexten. Resultatet visade på de förväntningar och attityder som sjuksköterskan 

upplever från ledning och kollegor vilket försvårar arbetet många gånger. Upplevelser av rädsla, 

skam och misslyckande förekom. Det var vanligt för sjuksköterskan att känna oro för att någon 

skulle komma till skada, att åtgärderna användes på fel sätt eller att få kritik för sitt arbete. Detta 

fick följder, t.ex. att sammanhållningen och effektiviteten försämrades. Mest bristande blev det 

patientcentrerade arbetssättet.  

 

Att uppmärksamma kunskapen möjliggör ett närmande av en vård som sätter patientens behov i 

centrum. Självreflektion, teamstärkande utveckling och utbildning av hållbara alternativ till 

tvångsåtgärder är faktorer som skulle kunna bidra till denna utveckling. Att upplysa 

verksamheter, sjuksköterskor och övrig personal att andra alternativ finns, skulle kunna innebära 

ett paradigmskifte i sig. 
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