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Abstrakt 
Bakgrund: Det finns i litteraturen inga självklara definitioner på vad en informell 

tvångsåtgärd är. En definition som nämns är en tvångsåtgärd som patienter får 

underkasta sig som inte är reglerad i lagstiftningen. Tidigare forskning menar även att 

det kan innebära hot om repressalier om patienterna inte medverkar till förutbestämda 

åtgärder, vilket en del deltagare menar är ett bra sätt för att få patienter att medverka till 

sin vård. Den litteraturgenomgång som genomförts visar att det finns få genomförda 

studier i ämnet informellt tvång. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av informellt 

tvång. 

 

Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Materialet 

analyserades sedan med Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet redovisas utifrån fem kategorier med tillhörande underkategorier. 

Informellt tvång som maktutövning, Informellt tvång utifrån en vilja att hjälpa, 

Sjuksköterskornas erfarenheter av informellt tvång, En korrekt dokumentation av 

informellt tvång är centralt samt Erfarenhet av informellt tvång ger medvetenhet. 

 

Slutsats: Det finns inga riktigt tydliga skillnader mellan informellt och formellt tvång i 

praktiken. Patienter inom den akutpsykiatriska slutenvården utsätts för hot om tvång 

och de ställs inför ultimatum beträffande sin vård. Det finns inte heller några tydliga 

definitioner på vad informellt tvång är vilket behöver tydliggöras för att kunna ge en 

bättre förståelse för betydelsen av begreppet.  
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Abstract 
Background: In literature, there is not a singular definition of what an informal 

coercive action is. One of the definitions mentioned however is as follows: “ A informal 

coercive action is an coercive measure that patients may receive, one that is not 

regulated by law.” Earlier research also suggests that it can mean under the threat of 

reprisals should the patients not commit to the predetermined measures, which 

according to some participants is a good way to make the patients mediate to their care. 

The literary review done, shows that there are only a handful of studies concluded on 

the subject of informal coercion. 

Purpose: The purpose of this study is to examine nurses experience of informal 

coercion. 

 

Method: The study was accomplished through interviews with qualitative effort. The 

gathered material was then analysed with Graneheim´s and Lundman´s content analysis. 

 

Results: The outcome was then presented based on five categories with associated 

subcategories. Informal coercion as exercised power, Informal coercion based on a will 

to help, Nurses experiences of informal coercion, Documentation of informal coercion 

events and its importance and Experiencing informal coercion raises awareness. 

 

Conclusion: In practice, there are no evident differences between informal coercion. 

Patients in emergency psychiatric care are exposed to threats of coercion and put to 

ultimatums regarding their care. Neither are there any clear definitions of what informal 

coercion is, this needs to be clarified to achive a better understanding of what informal 

coercion is. 

 

Keywords 
Coercion, Informal coercion, Nurse´s experience, Psychiatry  
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1 Inledning 

Informellt tvång är ett fenomen som är relativt okänt i den kliniska verksamheten. Det 

finns inte många studier gjorda i ämnet och de få som finns är ur patienters perspektiv. 

Det visar sig även att det inte finns några klara definitioner på vad informellt tvång är. 

Den definitionen som oftast nämns är de tvingande åtgärder som patienter utsätts för 

som inte är reglerade enligt lag.  

 

En akutpsykiatrisk avdelning i södra Sverige vann år 2016 en utmärkelse för att de har 

minskat sina tvångsåtgärder. De har medverkat i Sveriges kommuner- och landstings 

(SKL) förbättringsprojekt Bättre vård - mindre tvång (Socialstyrelsen, 2013) och 

resultatet av detta blev en minskning av tvångsåtgärder. Vi som genomför denna studie 

arbetar som sjuksköterskor på de aktuella avdelningarna och ville undersöka om 

tvångsåtgärderna hade minskat. Tankar väcktes då om det har blivit fler informella 

tvångsåtgärder, som inte dokumenteras som tvångsåtgärder och vilka konsekvenser det 

kan bli för patienterna. Därmed väcktes idén till denna studie. Vad finns det för 

erfarenheter av informellt tvång bland sjuksköterskorna i den kliniska verksamheten och 

hur definieras informellt tvång bland sjuksköterskorna.  

 

2 Bakgrund 

För att förstå innebörden av informella tvångsåtgärder behövs kunskap om vilka lagar 

som styr psykiatrisk vård och vad de formella tvångsåtgärderna innebär. 

 

2.1 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

Hälso - och sjukvårdslagen i korthet säger att sjukvården skall utföras med respekt för 

patienters integritet och självbestämmande. Sjukvården skall bedrivas patientsäkert och  

patientens behov av trygghet och kontinuitet skall tillgodoses. 

Inom den psykiatriska heldygnsvården brukar det kallas att patienter vårdas frivilligt. I 

den kliniska verksamheten innebär det bland annat att patienter har 

självbestämmanderätt över om och vilka mediciner denne vill ta samt när denne vill 

avbryta sin vård och skriva ut sig från avdelningen (SFS 2017:30).  

 

2.2 Lagen om Psykiatrisk tvångsvård, LPT 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård är ett tillägg till HSL, för att kunna vårdas enligt LPT 

så måste vissa kriterier vara uppfyllda:  

• Personen måste lida av en allvarlig psykisk störning1 

• Personen måste vara i ett oundgängligt behov av vård som på inget annat sätt 

kan tillgodoses än med sluten heldygnsvård 

• Personen motsätter sig den erbjudna vården. 

                                                 
1 Definitionen på en allvarlig psykisk störning är i detta sammanhanget att personen skall lida av en 

personlighetsstörning, ha psykossymtom, vara inne i en manisk fas eller lida av en djup depression. 

Gemensamt med dessa tillstånd och ett krav är att personen skall ha en förändrad verklighetsuppfattning 

och/eller en ökad suicidrisk (SFS 1991:1128).  
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Om en person uppfyller dessa kriterier kan denne bli aktuell för vård enligt LPT. Det 

går till så att en legitimerad läkare gör en vårdintygsbedömning och skriver ett 

vårdintyg. Detta är ett juridiskt dokument som sedan ligger till grund för 

intagningsbeslutet. Efter att vårdintyget är skrivet fattar en läkare i allmän tjänst ett 

kvarhållandebeslut, vilket betyder att sjukvårdsinrättningen har rätt att hålla kvar 

personen i 24 timmar. Inom dessa 24 timmarna ska personen träffa en överläkare i 

psykiatri som gör en ny bedömning om personen är aktuell för tvångsvård eller om 

vårdintyget skall avskrivas. När intagningsbeslutet sedan är fattat kan personen, om 

dennes mående kräver det, bli föremål för tvångsåtgärder. Vilka dessa är och hur dessa 

får utföras är reglerat i lagstiftningen (SFS 1991:1128).  

 

2.3 Tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder är de åtgärder en person som vårdas under LPT kan få underkasta sig 

mot sin vilja. De åtgärderna är enligt lagstiftningen: 

• Injektion under tvång, patienter ges medicin i injektionsform under fasthållning 

eller fastspänning mot sin vilja. 

• Fastspänning, så kallad bältesläggning, patienter spänns fast i en säng med 

remmar runt handleder, fotleder samt midja.  

• Inskränkning av elektronisk kommunikation, patienter får inte använda 

elektronisk utrustning. 

• Avskiljning, patienterna låses in i ett rum där denne inte kan skada sig själv eller 

andra.  

Samtliga tvångsåtgärder skall ordineras av en överläkare i psykiatri med delegation av 

chefsläkaren att göra så (Adler et al., 2015). 

Tvångsåtgärder skall alltid användas enligt det som kallas proportionalitetsprincipen, 

det betyder att alla tvångsåtgärder endast får användas om de står i rimlig proportion till 

syftet med åtgärden (Sjögren, 2008). Detta betyder att tvångsåtgärder endast får 

användas när det är nödvändigt och patienters mående kräver det. Det skall även utföras 

med största möjliga respekt för patienter. 

Den vanligaste tvångsåtgärden 2016 var läkemedelstillförsel under fastspänning eller 

fasthållning, i hela Sverige genomfördes 4937 sådana åtgärder på 2101 patienter. I 

Blekinge var siffrorna 46 åtgärder på 27 patienter. Näst vanligast var fastspänning, det 

genomfördes 3675 på 1443 patienter. I Blekinge genomfördes 23 fastspänningar på 16 

patienter (Socialstyrelsen, 2017). 

Totalt sett vårdades 11 288 patienter under LPT 2016 och det fanns 17 751 vårdtillfällen 

med LPT i Sverige, motsvarande siffror i Blekinge var 134 patienter och 152 

vårdtillfällen (Socialstyrelsen, 2017).  

 

2.3.1 Klassifikation av vårdåtgärd 

För att socialstyrelsen skall kunna följa och föra statistik på de utförda tvångsåtgärderna 

så skrivs de under särskilda sökord i journalen och kodas enligt ett förutbestämt 

klassifikationssystem som socialstyrelsen utarbetat och som används nationellt. Detta 

kallas att åtgärden KVÅ-kodas (Klassifikation av vårdåtgärd). Varje åtgärd har en egen 
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KVÅ-kod och det är genom den koden som socialstyrelsen följer upp varje åtgärd 

(Socialstyrelsen, 2015). Det betyder att om inte en tvångsåtgärd KVÅ-kodas i 

journalsystemet så kommer den inte heller till socialstyrelsens kännedom och ingår då 

inte heller i statistiken över utförda tvångsåtgärder. 

 

2.4 Informella tvångsåtgärder 

Det finns inga klara definitioner på vad informellt tvång är. Jeager och Rossler (2010) 

samt Hotzy och Jeager (2016) menar att det är, i motsatts till de formella 

tvångsåtgärderna som är reglerade i lagstiftningen, mer subtila åtgärder som hänger 

samman med hur vårdpersonal kommunicerar med patienter, samt att det används i 

uppfostrande syfte eller för att helt enkelt undvika att det ska gå så långt som till 

formella tvångsåtgärder. De beskriver även att informella tvångsåtgärder oftast används 

oavsiktligt utan att vårdpersonalen reflekterar över vad de gör. Jeager, Ketteler, 

Rabenschlag och Theodoridou (2014) beskriver det som de behandlingsåtgärder 

patienterna utsätts för, mot sin vilja, som inte är reglerade i lagstiftningen. Valenti et al. 

(2015) menar att det saknas klara riktlinjer om vad informellt tvång är och att det 

definieras olika i den kliniska verksamheten.  

 

2.5 Tidigare forskning 

Efter att ha gjort ett antal sökningar med hjälp av diverse databaser med sökordet 

informal coercion (informellt tvång) kunde det konstateras att det inte gick att tillgå så 

mycket forskning kring fenomenet, och den forskning som fanns var till största delen ur 

patienters perspektiv. Forskning om vårdpersonals erfarenheter kring informellt tvång 

verkar vara sparsamt studerat.  

Sjögren (2008) har inte satt etiketten informellt tvång som beskrivning inom den slutna 

psykiatriska vården, utan resonerar endast kring begreppet tvång. Tvång upplevs olika 

och patienter har olika uppfattningar om de har blivit utsatta för tvång eller inte (ibid.). 

Detta är ett intressant resonemang eftersom tvångsåtgärder är reglerat i lagstiftningen.  

Sjögren (2008) menar att vårdpersonal som hade blivit intervjuade ansåg att även om 

patienter var föremål för en tvångsåtgärd så var det viktigt att försöka ge patienter 

åtminstone lite valmöjlighet, eftersom detta kunde mildra känslan av tvång. Vidare hade 

även läkare uttalat sig gällande intagningsrutinen och vårdmiljön. Läkarna ansåg att 

intagningsprocessen samt vårdmiljön ofta signalerade tvång med låsta avdelningar, 

vilket kunde leda till övertalning av patienter för att de skulle gå med på att läggas in på 

en vårdavdelning frivilligt (ibid.).  

 

Valenti et al. (2015) har genomfört en studie där de studerar vårdpersonals erfarenheter 

av informellt tvång. Där framkom det att flera av deltagarna ansåg att informellt tvång 

var effektivt. Detta utan att deltagarna ville lägga några etiska och moraliska 

värderingar i själva handlingen. Motiveringen var att det kunde stärka alliansen mellan 

vårdpersonal och patienter, eftersom de menade att den informella tvångsåtgärden i 

vissa fall bidrog till att en formell tvångsåtgärd kunde undvikas. Vidare upplevde 

vårdpersonal att patienter som inte blev direkt utsatta för tvång hade fått valmöjligheter, 

som i sin tur kunde minska känslan av att vara utsatta för ett övergrepp hos patienterna 
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(ibid.). Detta går emot hur Jeager et al. (2014) diskuterar i sin studie. De menade att det 

inte var försvarbart att använda informellt tvång eftersom det, i motsats till vad Valenti 

et al. (2015) kommit fram till, skadade alliansen mellan vårdpersonal och patienter. 

Jeager et al. (2014) menar även att det fanns svårigheter att identifiera vad informellt 

tvång egentligen innebar. Vidare fanns det bland vårdpersonalen de som underskattade 

förekomsten av hur ofta informellt tvång används.  

 

Olikheter som framkommer i Valenti et al. (2015)s studie är att det fanns en utbredd oro 

bland deltagarna gällande hur de benämnde de informella tvångsåtgärderna. Många av 

deltagarna menade att det inte kändes etiskt rätt att kalla behandlingsinsatserna för 

informella tvångsåtgärder eftersom tvångsåtgärder kändes så stigmatiserat. Någon 

deltagare menade att alla former av tvång var en aggressiv handling mot en annan 

person och att det då var en moralisk fråga. En annan deltagare menade att eftersom 

informella tvångsåtgärder användes så måste det ju vara effektivt. En annan viktig sak 

som kom upp i Valeti et al. (2015)s studie var att eftersom det saknades riktlinjer för hur 

de informella tvångsåtgärderna skulle definieras och användas så tyckte deltagarna att 

det var svårt att veta vad som egentligen kunde definieras som en tvångsåtgärd. Studien 

visade också att många deltagare upplevde att det användes hot och varningar om vad 

konsekvenserna skulle bli för patienterna om denne inte gjorde det som den blev 

tillsagd, att gränsen mellan motivation, övertalning och hot var hårfin.  

 

En annan form av informellt tvång beskriver Aschmore och Carver (2014) i sin studie. 

De har studerat hur frivilligt vårdade patienter i Wales, England blev övertalade att 

kvarstanna på vårdinrättningen av de tjänstgörande sjuksköterskorna, och att patienterna 

upplevde att de inte fick tillräckligt med information om sina rättigheter (ibid).  

 

Lützen skrev redan år 1998 om det som hon valde att kalla för subtilt tvång. Där 

identifierade tio sjuksköterskor i vardagliga situationer som kunde ge upphov till att det 

användes subtilt tvång. Det kunde vara patienter som ville skriva ut sig, patienter som 

vägrade att inta medicin, patienter som vägrade att tvätta sig och så vidare (Lützen, 

1998). Redan för tjugo år sedan identifierades samma företeelser som nu är i fokus för 

denna uppsats, det som skiljer är att begreppen benämns olika, men innebörden är 

densamma. Vidare menar Lützen (1998) att sjuksköterskorna berättade om hur de 

hanterade olika dilemman. Sjuksköterskorna menade att det fick ses utifrån en process 

där de som sjuksköterskor värderade en patients förmåga till autonomi, deras förmåga 

till medverkan samt deras förmåga att själva kunna utföra och värdera sina handlingar 

och utifrån det använda sin fantasi. Sjuksköterskorna berättade även om vikten av att ha 

förståelse för patienterna, inom moraliska och etiska gränser, för att kunna få dem att 

medverka till de åtgärder som behövde genomföras (ibid.).  

När ovanstående litteraturgenomgång gjordes upptäckte författarna att det var svårt att 

hitta forskning som studerat fenomenet informellt tvång utifrån sjukvårdspersonals 

perspektiv. Förutom de studier som presenteras ovan pågår det just nu en studie där 

vårdpersonalens perspektiv studeras. Denna beräknas vara klar under 2018 

(Resarchweb.org/is/fourol/project/118761). 
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3 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har författarna valt Katie Eriksson (1994)s karitativa teori – 

att lindra lidande. Som stöd till Erikssons teori används även Dahlberg (2002)s 

beskrivning av begreppet vårdlidande – det onödiga lidandet. Eriksson (1994) menar att 

det finns fyra övergripande kategorier av vårdlidande som kan uppfattas på olika sätt av 

olika människor. Dessa kategorier är: kränkning av patientens värdighet, fördömelse 

och straff, maktutövning samt utebliven vård. Eriksson menar att den vanligaste formen 

av vårdlidande är när en vårdare utför en kränkning av patientens värdighet. Denna 

kränkning kan innebära att patienters möjligheter minskar att använda sina egna 

hälsoresurser. En kränkning kan även innebära att patienterna nonchaleras av vårdaren, 

att vårdaren inte har ett etiskt förhållningssätt, eller att patienterna inte blir 

uppmärksammade i den vårdande situationen. I litteraturgenomgången i denna uppsats 

kan sådana kränkningar ses bland annat i studien av Valenti et al. (2015) där 

intervjupersoner beskrev upplevelser av hur de utövade informellt tvång gentemot 

patienter som kunde bli utsatta för hot och varningar om de inte gjorde som de blev 

tillsagda. Vårdarens uppgift är att förhindra alla former av kränkning eftersom 

patienterna måste få möjlighet att uppleva sin värdighet till fullo. Kränkning av 

patienters värdighet innebär alltid ett lidande. Med fördömelse menar Eriksson (1994) 

att vårdaren bestämmer vad som är rätt eller fel för patienterna. Straff kan innebära att 

vårdaren inte förmår att samtala med de patienter som kan upplevas som svåra och 

besvärliga. Straff kan även innebära att vårdaren inte ger patienterna karitativ vård. 

Maktutövning kan förekomma i många olika vårdsituationer, det kan handla om att 

vårdaren är rutinbunden och har svårt att se patientens behov. Det innebär alltid ett 

lidande för patienterna att bli utsatta för maktutövning, eftersom det innebär att de blir 

fråntagna rätten till sin fria vilja. Maktutövning kan ske genom att patienterna tvingas 

till åtgärder som de själva inte vill genomföra. Utebliven vård kan innebära att det 

brister i vårdarens förmåga att bedöma patienternas behov av vård. Detta kan ses som en 

kränkning av patienternas värdighet, men även som ett sätt för vårdaren att utöva makt 

(ibid.).   

Dahlberg (2002) menar att patienterna fråntas sina rättigheter då deras lidande inte 

uppmärksammas, vilket även medför att patienterna då inte kan ta en aktiv del i sin egen 

hälsoprocess. Patienterna känner att de står utanför sitt eget vårdande, samt att de är 

maktlösa och därmed inte förstår vad som händer. 

 

4 Problemformulering 

Informellt tvång är ett svårdefinierat fenomen. Tidigare forskning visar på att det inte 

finns någon tydlig definition på vad informellt tvång egentligen är. Det som kallas 

formellt tvång är reglerat i LPT-lagstiftningen och det finns lagar kring hur det formella 

tvånget får användas emedan det informella tvånget definieras och används godtyckligt 

och kan förekomma i många olika vårdsituationer. Några exempel som framkommer är 

patienter som frivilligt sökt till psykiatrin och som sedan fråntas sina rättigheter de har 

enligt HSL-lagstiftningen, som till exempel att de inte får lämna avdelningen när de 

själva vill. Ett annat exempel är tvångsvårdade patienter som hotas till att ta sina 
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mediciner där hoten rättfärdigas med att patienterna motiveras och övertalas till de 

åtgärder som vårdpersonal anser vara det bästa för patienten. Det finns studie som pekar 

på att vårdpersonal tycker att informellt tvång är ett sätt som kan skapa allians med 

patienter emedan andra studier pekar på att det inte bör användas alls, eftersom det 

upplevs som att patienterna blir utsatt för hot och maktutövning. Användandet av hot, 

tvång och maktutövning inom vården kan antagas skapa vårdlidande hos patienterna, ett 

lidande som inte får förekomma. Eriksson (1994) skriver om fyra olika sorters 

vårdlidande. Kränkning av patientens rättighet, fördömelse och straff, maktutövning och 

utebliven vård. Samtliga av dessa kan direkt kopplas till det patienterna blir utsatta för i 

samband med informellt tvång. Det kan tyckas självklart att informellt tvång i form av 

hot, maktutövning och fråntagna rättigheter utan laglig grund inte hör hemma inom 

vården men forskning visar att det faktiskt förekommer. Vårdpersonal utsätter patienter 

för detta emellanåt, mer eller mindre frekvent och det kan ske både medvetet och 

omedvetet. Därför har författarna av denna studien valt att studera vilka erfarenheter 

sjuksköterskor har av informellt tvång. 

 

5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av informellt tvång. 

 

6 Metod 

Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av informellt tvång. En 

studie som ämnar undersöka erfarenheter genomförs lämpligast med en kvalitativ metod 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studie har genomförts som en kvalitativ 

intervjustudie med induktiv ansats. Materialet har sedan analyserats i enlighet med en 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Graneheim 

Lundman, 2004).  

 

6.1 Urval 

Urvalet av sjuksköterskor gjordes av avdelningschefen för den valda enheten. Detta för 

att författarna har god kännedom om de sjuksköterskorna som arbetar på enheten och 

därför finns det en risk att resultatet inte blir tillförlitligt om författarna själva valt ut 

vilka sjuksköterskor som skulle bli tillfrågade. Totalt arbetar fjorton sjuksköterskor på 

avdelningen, åtta av dessa blev tillfrågade och tackade ja. Önskvärt var att tio 

sjuksköterskor skulle bli tillfrågade därför tillfrågades även två sjuksköterskor från 

psykiatrins bemanningsenhet som uppfyllde inklusionskriteriern. Totalt intervjuades tio 

sjuksköterskor. För att få en variation på materialet valdes både allmänsjuksköterskor 

(n=1) och specialistsjuksköterskor (n=10) ut. Deltagarna var både män (n=7) och 

kvinnor (n=4) i varierande ålder och med varierande erfarenhet. 

 

6.1.1 Inklusionskriterier 

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet av akutpsykiatrisk vård samt 

god erfarenhet av såväl formella som informella tvångsåtgärder. 
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6.2 Datainsamling och genomförande 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad eller 

halvstrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till samtliga deltagare och följs 

upp med relevanta följdfrågor utifrån de svar deltagarna ger. Det är också viktigt att lika 

lång intervjutid erbjuds samtliga deltagare (Gillham, 2008).  

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en provintervju med en sjuksköterska 

för att kontrollera att intervjuguiden (Bilaga A) var välformulerad och gav tillräckligt 

med material, samt att kontrollera tidsåtgången var rimlig (Gillham, 2008). 

Provintervjun visade att tidsåtgången var rimlig och intervjuguiden (Bilaga A) gav svar 

som svarade på det syfte som ligger till grund för studien och den faktiska 

datainsamlingen påbörjades. 

Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetstid och den avsatta tiden för varje intervju var 

ca 45 minuter. Deltagarna informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan utan vidare förklaring. Författarna 

informerade även att deltagandet skyddas av konfidentialitet och att allt insamlat 

material hanteras med sekretess och kommer att förstöras efter studiens godkännande. 

Denna information gavs både muntligt och skriftligt (Bilaga C). Deltagarna fick sedan 

skriva på ett samtyckesformulär (Bilaga D) om deltagande i studien. 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer. En författare hade huvudansvaret och 

ställde de förutbestämda frågorna och en författare ställde de följdfrågor som uppkom. 

Den semistrukturerade intervjuguiden (Bilaga A) användes och deltagarna hade under 

hela intervjun tillgång till denna för att undvika att behöva upprepa redan ställda frågor 

och för att deltagarna skulle kunna reflektera över de frågor som skulle ställas.  

Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant i nära anslutning till att intervjuerna 

genomfördes för att författarna skulle ha intervjusituationen i färskt minne (Gillham, 

2008). Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var.  

 

6.3 Analys 

Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. En 

induktiv ansats innebär att en text tolkas förutsättningslöst utifrån människors 

erfarenheter och med en kvalitativ innehållsanalys kan tolkning av texten ske på många 

olika nivåer (Granskär & Höglund Nielsen, 2012). Det transkriberade materialet 

analyserades sedan i enlighet med Graneheim och Lundman (2004)s och Graneheim et 

al. (2017)s kvalitativa innehållsanalys. De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett 

flertal gånger av båda författarna för att få en god kännedom om materialet. Sedan 

plockades de meningsbärande enheterna ut som svarade på studiens syfte och dessa 

kondenserades sedan till kortare meningsenheter, det vill säga att meningsenheterna 

kortades ner utan att förlora sin innebörd. De kondenserade meningsenheterna fick 

sedan en kod som i korthet beskriver innehållet i meningsenheten. Koderna 

kombinerades sedan ihop till underkategorier och vidare till kategorier baserat på 

likheter och olikheter i innehållet (Granskär & Höglund Nielsen, 2012). Detta steget i 

analysen gjordes ett flertal gånger och författarna diskuterade hela tiden med varandra 

om olika möjligheter till indelningar av underkategorier och kategorier. När författarna 

var överens om indelningarna påbörjades skrivandet av resultatet.  
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Tabell 1 Exempel på analysförfarandet. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori  Kategori  

Att man 

genom hot 

eller någon 

annan faktor 

då tvingar 

patienten att 

gå med på 

åtgärden. 

 

Genom hot får 

en patient att gå 

med på en 

åtgärd. 

Hot Makt och hot Informellt tvång 

som maktutövning 

Sen är jag ju 

medveten om 

att jag 

egentligen 

utför ett tvång 

Medveten om att 

jag egentligen 

utför ett tvång 

Utför olagligt 

tvång 

Juridiska 

felaktigheter som 

drabbar patienterna 

Informellt tvång 

som maktutövning 

Jag 

personligen 

dokumenterar 

det som en 

tvångsåtgärd 

idag. För jag 

tycker det är 

vad det är. 

Dokumenterar 

som en 

tvångsåtgärd, för 

jag tycker det är 

det  

Dokumentationen Viktigt med enighet 

i dokumentationen 

 

En korrekt 

dokumentation av 

informellt tvång är 

centralt 

 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien har inhämtats av verksamhetschefen samt 

avdelningschefen för den valda enheten där studien genomfördes (Bilaga B). 

En egengranskning enligt etikkommitténs rekommendationer har genomförts (Bilaga E) 

och eftersom frågorna 1–6 besvarats med nej samt att undersökningen inte bedöms som 

forskning, bedömdes inte etiskt tillstånd behöva inhämtas av etikkommittén 

(Etikkommittén sydost).  

Denna studie har genomförts på författarnas egna arbetsplats, detta eftersom det väckts 

ett intresse för hur det ser ut på den egna enheten. Vi författare är väl medvetna om att 

detta inte är rekommenderat av bland andra etikkommittén sydost eftersom det anser att 

det inte bör finnas några beroendeförhållanden mellan de som intervjuar och de som blir 

intervjuade. 

De risker som kan identifieras i samband med intervjuförfarandet är: 

• De tillfrågade känner ett tvång att deltaga. 
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• Det finns en viss förförståelse mellan intervjuare och informant som gör att allt 

kanske inte framkommer i informanternas svar och därmed kan viktig 

information gå förlorad. 

• Vi författare väljer ut de deltagare som vi tror har de erfarenheter och 

uppfattningar som vi vill lyfta fram. 

• Informanterna vågar inte svara ärligt på frågorna av rädsla för att detta senare 

skall användas emot dem. 

För att minimera dessa risker har dessa åtgärder vidtagits: 

• De tillfrågade deltagarna har valts ut av avdelningschefen för den valda enheten. 

• Frivilligheten och sekretessen lyftes fram för deltagarna. 

• Inget av det som framkommit i intervjuerna kommer att användas emot 

deltagarna i vårt framtida arbete, eftersom vi som författare måste vara så 

professionella att skilja på det som framkommit i studien och det kliniska 

arbetet. Dessutom har vi som författare troligtvis liknande erfarenheter av 

informellt tvång. 

Allt material har hanterats enligt etikkommittén sydost riktlinjer. Detta innebär att de 

deltagare som blivit tillfrågade och tackat ja till deltagande fått både muntlig och 

skriftlig information om studiens syfte (Bilaga C), vad deltagandet innebär, att det är 

högst frivilligt att deltaga samt att de har rätt att utan vidare förklaring avbryta sitt 

deltagande. De har sedan fått skriva på ett skriftligt medgivande om deltagande (Bilaga 

D).  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon, de har sedan samlats på ett USB-

minne som förvarats i ett låst skåp. Det är endast vi författare, vår handledare samt vid 

förfrågan även examinator som har tillgång till materialet. Efter studiens godkännande 

kommer allt material, såväl ljudfiler som nedskrivet material att förstöras. Detta 

informerades även deltagarna om. 

 

8 Resultat 

Resultatet av sjuksköterskors erfarenheter av informellt tvång utmynnade i totalt fem 

kategorier och elva underkategorier. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier 

  

Underkategorier 

 

Kategorier  

Makt och hot 

 

Informellt tvång som maktutövning Juridiska felaktigheter som drabbar 

patienten 

 

Sjuksköterskornas vilja att minska 

patienternas lidande  

Informellt tvång utifrån en vilja att 

hjälpa 
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Viktigt med uppföljningssamtal efter 

informellt tvång 

 

Bemötandets betydelse 

 

Sjuksköterskorna är osäkra på hur 

mycket informellt tvång förekommer 

 Sjuksköterskornas erfarenheter av 

informellt tvång Sjuksköterskornas erfarenheter av vad 

informellt tvång är 

 

Viktigt med enighet i dokumentationen 

 
En korrekt dokumentation av informellt 

tvång är centralt 
Sjuksköterskornas erfarenheter av vad 

felaktig dokumentation kan leda till 

 

Sjuksköterskornas reflektioner kring sina 

erfarenheter av informellt tvång 

 Erfarenhet av informellt tvång ger 

medvetenhet Sjuksköterskornas reflektioner kring sina 

erfarenheter av formellt tvång 

 

 

8.1 Informellt tvång som maktutövning 

8.1.1 Makt och hot  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att de begränsade patienters 

valmöjlighet genom någon form av hot, detta genom att patienter fick välja mellan 

tabletter eller injektion. Många av patienterna tyckte att injektion var obehagligt och 

valde därför tabletter istället. Vidare beskrevs att patienterna ibland kunde få välja vem 

utav sjuksköterskorna som skulle ge medicinen, men att patienterna ändå inte gavs 

något val då det redan var bestämt att medicin skulle ges. Utav två onda ting upplevde 

sjuksköterskorna att de bad patienterna att välja det som var minst smärtsamt för dem.   

”...man tycker att man har rätt att använda sig utav det för att man tycker att precis det, 

utav två onda ting ger jag ändå patienten möjlighet att välja det som på nått sätt känns 

minst jobbigt för dom.. eller den enskilda ..individen i det fallet.. ehh du har egentligen 

inget val men du har ett val att välja vilket utav de här två alternativen som känns bäst 

för dig…” 

Sjuksköterskorna beskrev hur patientvåldet på avdelningen hade minskat, vilket kunde 

härledas till att sjuksköterskorna i större utsträckning utövade maktutövning gentemot 

patienterna med hot om att det kunde bli en tvångsåtgärd om patienterna inte tog sin 

medicin. Det beskrevs hur läkaren eller teamet kunde komma fram till en åtgärd som 
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patienterna behövde gå med på, helst frivilligt, men om de inte frivilligt medverkade 

skulle åtgärden utföras ändå, vilket innebar en hotfull situation för patienterna. 

Sjuksköterskorna uppgav att ibland kunde personal gå in tillsammans till en patient, i en 

samlad styrka för att se mer hotfulla ut eftersom detta kunde bidra till att patienten 

frivilligt gav med sig och gick med på åtgärden som skulle utföras. Sjuksköterskorna 

upplevde att det kunde förekomma hot som begränsade patienterna, om patienterna inte 

gick in på sitt rum kontaktades läkare gällande vilken medicin som skulle ordineras. 

Patienterna kunde även, om denne inte gick in på sitt rum vid tillsägelse, bli hotad med 

att bli fixerad i bälte. Hot om tvång var vanligt förekommande och patienterna insåg 

oftast att det inte fanns några valmöjligheter, dock var det viktigt vädja till patientens 

förnuft för att minimera traumatiska och fysiska skador. Sjuksköterskorna beskrev att de 

hade givit injektioner till patienter som inte hade medverkat till att ta emot dessa, men 

patienterna hade fått information om att de ändå skulle ha injektion samt att det fanns 

personal utanför deras rum som skulle hjälpa till att hålla i patienten om situationen blev 

våldsam, vilket kunde innebära att patienten kände sig hotad. Patienterna kunde ställas 

inför ultimatum som innebar att sjuksköterskorna hade medicin i ena handen och 

injektionen i den andre handen, vilket innebar att patienterna inte gavs några alternativ. 

Sjuksköterskorna beskrev hur de förhandlade med patienterna lugnt och stillsamt, 

genom att föreslå att sjuksköterskan ensam tillsammans med patienten genomförde 

injektionen, annars blev det tvångsinjektion.  

Det framkom i resultatet att antalet personal hade stor betydelse i olika situationer som 

var avgörande för om patienterna skulle ta emot sin medicinering frivilligt eller inte. 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde vara åtta personal tillsammans med en patient. 

Patienten fick tydlig information, personal höll ner patienten milt, samt att denne insåg 

sitt underläge på grund av antalet personal och la sig därför frivilligt ner för injektion. 

Vidare reflekterade sjuksköterskorna över dessa situationer som ett informellt tvång, då 

det ansågs vara en tvångsåtgärd på grund av att patienten inte ansågs ha något val. Det 

fanns situationer där patienter som vårdades enligt HSL ville skriva ut sig, och 

sjuksköterskornas respons hade varit att svara att om patienten skulle skriva ut sig, blev 

sjuksköterskan tvungen att kontakta läkare för eventuell konvertering, vilket 

sjuksköterskorna reflekterade över som ett slags tvång. Vidare kunde patienter som 

vårdades enligt HSL ibland bli nekade permismission, dock upplevde sjuksköterskorna 

en förbättring gällande att beslut inte togs av personalgruppen så ofta som tidigare, utan 

att det istället blev en läkarbedömning. Patienter kunde ibland få information om att en 

förutsättning för permission var att de skulle ta sin medicin. Sjuksköterskorna beskrev 

att om patienten inte ville medverka till att ta tabletter, gick flertalet personal in 

tillsammans till patienten med en injektion och patienten fick information om att 

injektionen skulle ges även om denne medverkade eller inte. Sjuksköterskor upplevde 

att det fanns en hotsituation i att informera patienterna om valmöjligheterna, som var 

tabletter eller injektion samt att uppmana patienterna att lägga sig frivilligt eller bli 

nedlagd med tvång av personal. För sjuksköterskorna kunde informellt tvång innebära 

att patienterna i lagens mening tog emot injektionen frivilligt, men flertalet personal 

stod runtomkring patienten som då la sig ner och personal behövde inte hålla ner 

patienten, som inte hade något annat val än att ta emot injektionen. Patienter kunde få 
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injektioner med jämna intervall, vilket kunde innebära att en patient som inte ville ha 

medicin och- eller injektion var extremt rädd vid varje injektionstillfälle. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna hur dessa patienter kunde skrika och spotta i samband med 

injektionsgivning, vilket sjuksköterskorna reflekterade kring att patienter kanske kunde 

uppleva som ett tvång eller övergrepp. Sjuksköterskorna beskrev att nästan alla 

tvångsåtgärder föregicks av ett informellt tvång. Informellt tvång kunde innebära att 

sjuksköterskorna kunde ha ”en hållhake” på patienter genom att förhandla med de 

patienter som inte ville ta sina mediciner, patienterna fick då inte gå ut och röka förrän 

de hade tagit sina mediciner. Patienter som hade varit inlaga inom den psykiatriska 

heldygnsvården vid tidigare tillfällen, kunde ha kännedom om vad som skulle hända om 

de inte tog sin medicin, samt om den maktposition sjuksköterskorna besitter när en 

överläkare hade tagit ett beslut om injektionsgivning. Sjuksköterskorna beskrev hur de i 

vissa situationer, då de ville framhäva den egna makten, hade förklarat för patienter att 

på avdelningen var det personalen som bestämde och patienten behöver anpassa sig. 

Patienter kunde befinna sig i en situation där det inte gick att förhandla, beslutet var 

fattat och sjuksköterskan hade maktpositionen. Sjuksköterskorna upplevde att de ibland 

behövde vara övertydliga med att informera patienter, om att personal kunde bli 

tvungna att hålla fast patienter eftersom detta kunde vara den minst kränkande åtgärden 

för patienter i det läget. 

8.1.2 Motivera och övertala 

Sjuksköterskorna reflekterade över konsekvenser för patienter, då de inte ville ta sina 

mediciner eller inte samverkade till det som stod i vårdplanen, då kunde permissioner 

bli indragna, vilket blev en konsekvens av patienters handlande. Det var vanligt att 

sjuksköterskorna försökte övertala patienter till att ta sin medicin när patienterna 

började bli oroliga eller agiterade, och om inte situationen lugnade sig kunde 

sjuksköterskan informera patienten om att nästa åtgärd skulle bli att kontakta läkare. Det 

fanns situationer då patienter behövde injektion som inte fanns i tablettform, och 

patienterna ville inte ha injektion men situationen kunde bibehållas lugn genom att 

sjuksköterskan var lugn, motiverade för patienterna att det inte fanns någon 

valmöjlighet och endast sjuksköterskan och patienten medverkade under 

injektionsgivningen. Även om patienter inte ville medverka frivilligt till vissa åtgärder, 

ansåg sjuksköterskorna att det kunde vara fördelaktigt att försöka övertala samt 

motivera patienter och försöka förmå dem till att samverka, för att undvika en 

tvångsåtgärd.     

”...Så i princip så är det en tvångsåtgärd, fast vi … övertalar på något sätt patienten att 

gå med på det för att vi ger den inget val, vi liksom signalerar till patienten att den inte 

har något val…” 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde övertala patienter genom att påtala att vårdtiden 

kunde förlängas om patienter inte fullföljde något, vidare reflekterade sjuksköterskorna 

över detta som informellt tvång.   
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8.1.3 Juridiska felaktigheter som drabbar patienterna 

Sjuksköterskorna beskrev hur de hindrade patienter som vårdades enligt HSL från att gå 

ut, vilket ansågs vara en tvångsåtgärd. Det fanns situationer då patienter inte uppfyllde 

kriterierna för tvångsvård, och sjuksköterskorna försökte informera patienter om 

nödvändigheten att inte använda exempelvis sin mobiltelefon på grund av att de kunde 

orsaka sig själv relationsmässiga eller ekonomiska problem till följd av 

mobilanvändandet. Det kunde även leda till inskränkning av mobiltelefon, om patienter 

som vårdades enligt LPT inte var mottagliga för den information som sjuksköterskorna 

gav i samband med användandet av mobiltelefon som ansågs vara skadligt för patienter, 

vilket ansågs vara ett informellt tvång. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde 

informellt tvång som formella tvångsåtgärder, samt att de kom undan i lagens mening 

då de utövade informellt tvång gentemot patienter. Vidare reflekterade sjuksköterskorna 

över att informellt tvång borde finnas lagstadgat på samma sätt som formellt tvång finns 

lagstadgad idag.  

Sjuksköterskorna reflekterade över att det informella tvånget fortfarande användes 

mycket, och gällande patienter som vårdades enligt HSL var det ibland svårtolkat då det 

handlade om lagar och regler, dock ansåg sjuksköterskorna att de gjorde sitt bästa för 

patienterna.   

8.2 Informellt tvång utifrån en vilja att hjälpa 

8.2.1 Sjuksköterskornas vilja att minska patienternas lidande  

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns tillfällen då patienter behövde få förklarat för 

sig varför medicinering var nödvändig samt hur medicineringen skulle utföras. Det 

kunde vara svårt att avvakta med att ge patienterna medicin, eftersom det kunde 

förlänga deras lidande samt att det kunde bli oundvikligt att undvika informellt tvång. 

Sjuksköterskorna ansåg att informellt tvång i kombination med medicin var en åtgärd 

som krävdes för patienternas bästa, för att patientens mående krävde detta. Det fanns 

även sjuksköterskor som reflekterade över att det hade varit intressant att höra 

patienternas åsikter gällande personalens tillvägagångssätt, om patienterna ansåg att 

personalen kunde gjort på något annat sätt.   

”… skrämmande oftast, provocerande, jag skulle om jag var i den situationen kanske 

blivit rädd, men främst förbannad, du står ju och hotar mig nu liksom, så det är ju, när 

man ska använda det …” 

Sjuksköterskorna ansåg informellt tvång som nödvändigt då man hade försökt minimera 

antalet tvångsåtgärder, såsom injektionsgivning eller risken att patienterna själva eller 

några andra skulle kunna komma till skada genom att exempel inte fått gå ut, eller att 

man befarade en suicidrisk.  

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde vara försiktiga och uppmärksamma 

patienterna i vissa situationer eftersom patienterna inte var välmående och det viktiga 

var att minska mänskligt lidande. Det informella tvånget kunde användas i syfte att 

undvika en ännu mer kränkande och utsatt situation för patienten. Sjuksköterskorna 

reflekterade över att de kunde hamna i olustiga situationer, där en patient vårdades 
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enligt HSL men ändå inte fick gå ut och där sjuksköterskorna kunde bli tillsagda att inte 

släppa ut patienten, trots den frivilliga vården.  

”… Jag tror att patienten kan vägleda oss mer än vad vi tror och hitta öppningar, sen 

vet jag givetvis att ibland går det inte men man måste försöka och slippa det här 

informella tvånget …” 

Det framkom även i resultatet att det var viktigt att ge patienterna tid och utrymme 

istället för att som sjuksköterska ringa till läkaren direkt. Patienterna kunde då få 

möjlighet att bearbeta given information samt ha möjlighet att ställa frågor till 

sjuksköterskorna vid behov.  

8.2.2 Viktigt med uppföljningssamtal efter informellt tvång 

Sjuksköterskorna ansåg att det borde finnas en likvärdig rutin till uppföljande samtal 

efter utförande av informellt tvång som det fanns för formellt tvång på avdelningen, 

eftersom patienterna hade blivit utsatta för tvångsåtgärder. Uppföljande samtal med 

patienter efter informellt tvång kunde hållas samma dag eller dagen efter åtgärden. Vid 

formellt tvång fanns det en tvingande rutin till uppföljande samtal med patienter efter 

utförandet av tvångsåtgärder, men efter informellt tvång fanns inga direktiv till 

uppföljande samtal, vilket sjuksköterskorna ansåg som felaktigt. Patienter hade full 

rättighet att få förklarat för sig varför tvångsåtgärden eller åtgärden blev nödvändig, 

samt att patienter borde få utrymme till att berätta om den egna upplevelsen av 

situationen. Sjuksköterskorna reflekterade över att det inte fanns några krav på 

dokumentation i samband med informellt tvång, och att sjuksköterskorna som hade 

utfört det informella tvånget då inte hade samma krav på sig att utföra något 

uppföljande samtal som efter ett formellt tvång, även om patienten hade varit i behov av 

detta. Sjuksköterskorna reflekterade över hur informellt tvång skulle dokumenteras på 

ett annat sätt än i en omvårdnadsanteckning, för att det skulle kunna följas upp på ett 

bättre sätt. Vidare ansåg sjuksköterskorna att det inte fanns någon skillnad på de 

påfrestningar patienterna blivit utsatta för efter formellt- eller informellt tvång och det 

ansågs vara lika kränkande för patienter oavsett formellt- eller informellt tvång, samt att 

de borde få uppföljningssamtal i båda fallen.  

Sjuksköterskorna upplevde att de ibland kunde missa uppföljande samtal efter 

informellt tvång på grund av att sjuksköterskan själv kunde få känslan av att patienten 

frivilligt gick med på en åtgärd som hade blivit utförd, trots att patienten inte ville 

medverka. Andra faktorer till varför uppföljningssamtal efter informellt tvång inte blev 

gjort kunde vara att det glömdes bort eller inte behövde göras enligt sjuksköterskorna, 

samt att strukturen inte var densamma som efter en formell tvångsåtgärd. 

Sjuksköterskorna beskriver att det hade varit skillnad om klara direktiv hade kommit 

från högre instanser gällande uppföljande samtal, i att det ska göras vid alla formella- 

och informella tvångsåtgärder.  

I vissa fall fick patienter ett samtal längre fram i vårdtillfället om det informella tvånget, 

dock beskrev sjuksköterskorna att de ansåg sig ”komma undan” i lagens mening 
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eftersom sjuksköterskorna ansåg att patienter kunde komma till skada rent psykiskt, 

genom att inte få tillgång till något uppföljningssamtal. 

8.2.3 Bemötandets betydelse 

Sjuksköterskorna beskrev att det viktigaste var att patienter inte upplevde något tvång 

och att det skapades en allians mellan parterna om det var möjligt. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att det kunde vara till fördel för alliansen med patienter, om 

sjuksköterskorna spenderade lite extra tid på att svara på eventuella frågor som kunde 

uppstå för patienter vid situationer där en injektion skulle ges mot patientens vilja. 

Genom att sjuksköterskorna skapade allians med patienter kunde denna i sin tur bidra 

till att det inte blev några situationer där patienter blev fasthållna och fick 

tvångsinjektioner. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att tänka på tonläget 

samt kroppsspråket när de delgav patienter information, eftersom sjuksköterskorna 

upplevde att patienter då mottog informationen på ett oftast tillfredställande sätt. Det 

fanns situationer då sjuksköterskorna upplevde att de kunde se patienters rädsla, vilket i 

sin tur skapade reaktioner hos sjuksköterskorna, som menade att de inte hade valt detta 

arbetet för att skrämma människor.      

 

8.3 Sjuksköterskornas erfarenheter av informellt tvång 

8.3.1 Sjuksköterskorna är osäkra på hur mycket informellt tvång förekommer 

Det fanns sjuksköterskor som var osäkra kring omfattningen av deras eget utövande av 

det informella tvånget. Vissa ansåg att det informella tvånget förekom, men upplevde 

det inte som något anmärkningsvärt.  

8.3.2 Sjuksköterskornas uppfattning om vad informellt tvång är 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade hamnat i situationer där patienterna fått 

information om att de inte tog tabletterna så blev det injektion, vilket i sin tur beskrevs 

som det informella tvånget.    

”Den klassiska och den jag tänker mest är ju när man säger till patienten att du skall ta 

medicin och den inte vill det och sen säger vi att om du inte tar den i tablettform 

kommer du att få den in injektionsform” 

Ibland behövde sjuksköterskorna ta beslut gällande patienterna, det var vid sådana 

situationer som det användes informellt tvång, samt att det ansågs finnas en anledning 

till att använda detta. Sjuksköterskorna beskrev situationer där patienter kunde ha 

svårigheter att anpassa sig till vården, eftersom de led av psykisk ohälsa, vilket i sin tur 

medförde att sjuksköterskorna ibland använde sig av informellt tvång och då kunde 

risken för hot och våld öka.    

Den framkom i resultatet att sjuksköterskorna främst tänkte på medicinering eller 

intramuskulär injektion i samband med informellt tvång. Det kunde redan vara bestämt 

att patienterna skulle få medicin, men tillvägagångssättet kunde bestämmas närmre 

emellan sjuksköterskorna och patienterna. 
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”Ja det är alltså, det kan nog innebära många saker, det är väl, oftast är det väl det väl 

ta du inte medicin, nu har ju doktorn sagt och jag med ungefär, då kommer vi få ge dig 

en injektion, där är ju själva tvånget i det ” 

Sjuksköterskorna upplevde att det informella tvånget var berättigat, samt att 

medicinering i form av tvångsinjektioner var det som gick att försvara med 

nödvändighet.  

8.4 En dokumentation av informellt tvång är centralt 

8.4.1 Viktigt att vara eniga i hur dokumentationen skall se ut 

Sjuksköterskorna hade ibland dokumenterat informellt tvång i en vanlig 

omvårdnadsanteckning, då de hade hotat patienter. Dokumentationen hade dock 

uteblivit helt vissa gånger. För att kunna utföra en korrekt dokumentation i samband 

med en möjlig tvångsinjektion upplevde sjuksköterskorna att de var tvungna att rent 

fysiskt beröra patienterna. Ibland kunde sjuksköterskorna dokumentera och KVÅ-koda 

ett informellt tvång på samma sätt som ett formellt tvång även om ingen höll i 

patienterna, vilket gäller både vid tvångsinjektion och tabletter. Merparten 

sjuksköterskor upplevde att informellt tvång skulle dokumenteras som en tvångsåtgärd 

eftersom de upplevde att det var en tvångsåtgärd, dock fanns det direktiv som sade att 

gränsen gick vid fysiskt fasthållande vilket innebar att sjuksköterskorna upplevde att de 

blev tvungna att rätta sig efter dessa direktiv.  

”...bara för att man inte slåss och skriker och sparkar kanske man inte går med på det 

ändå men ser ingen annan utväg och då liksom på nått sätt ger man sig, fast det sker ju 

ändå under tvång.. för vi har inte gett dom nån möjlighet till att avstå.. så jag tycker att 

det ska dokumenteras som en tvångsåtgärd...” 

Det rådde delade meningar om hur sjuksköterskorna uppfattade att informellt tvång 

skulle dokumenteras i en omvårdnadsanteckning, eftersom de ansåg att det inte var 

korrekt att dokumentera informellt tvång som en tvångsåtgärd. Bland de sjuksköterskor 

som ansåg att informellt tvång skulle dokumenteras som en tvångsåtgärd, efterfrågades 

även ett annat journalsystem som kunde tilldela informellt tvång en egen KVÅ-kod för 

att kunna få en bättre överblick. Sjuksköterskorna reflekterade över att det borde funnits 

någon form av dokumentation som hade gjort det möjligt för patienter att få uppföljande 

samtal efter informellt tvång. Vidare reflekterade sjuksköterskorna kring att det fanns 

många olika åsikter i personalgruppen, vilket i sin tur skapade oenighet gällande hur 

informellt tvång skulle dokumenteras.     

8.4.2 Sjuksköterskornas upplevelse av vad felaktig dokumentation kring informellt 

tvång kan leda till 

Sjuksköterskorna upplevde att dokumentationen kring informellt tvång inte alltid 

utfördes överhuvudtaget, dock kunde vissa sjuksköterskor dokumentera att de hade 

övertalat patienter att gå med på en åtgärd.  

”…Jag blir förbannad, vi missar ju, det är ju väldigt tydligt, nu har vi fått ett pris för att 

vi använder mindre tvångsåtgärder, ja det är jättefint och trevligt men det hade varit 
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intressant om man kunde få fram statistik på hur många tvångsinjektioner har vi gett 

under informellt tvång för då hade vår tvångsåtgärdsstatistik dragit iväg så det är falsk 

statistik och det behöver vi komma åt och det här arbetet tillsammans med system cross 

kanske kan få in en annan kod så skulle vi ha det tycker jag…” 

Det kunde förekomma hot om tvångsåtgärder i dokumentationen, då sjuksköterskorna 

gav patienter ett val om medicin eller tvångsåtgärd. Det fanns sjuksköterskor som 

reflekterade över att det var enkelt att omvandla statistiken i dokumentationen, om det 

ansågs som viktigt. IVO2 och tillsynsmyndigheten missade många situationer som 

innebar tvångsåtgärder såsom tvångsinjektioner på grund av att det inte fanns något rätt 

kodsystem, samt att situationen inte dokumenterades korrekt. 

8.5 Erfarenhet av informellt tvång ger medvetenhet 

8.5.1 Sjuksköterskornas reflektioner kring sina erfarenheter av informellt tvång  

Sjuksköterskorna reflekterade kring att personalen behövde tänka mer på hur de kan 

agera istället för att använda sig av informellt tvång. Det reflekterades över att 

arbetslivserfarenhet bidrog till andra möjligheter och utvägar än att använda sig av 

informellt tvång. Samtidigt ansåg vissa sjuksköterskor att det i olika situationer inte 

fanns några andra alternativ än att använda informellt tvång, då patienterna var 

psykotiska och behövde medicin, men inte ville medverka i vården. Sjuksköterskorna 

beskrev att informellt tvång lätt kunde bli som en kultur på avdelningen, att det till slut 

kunde bli den enda sanningen som personalen visste om och då kunde det vara lätt att 

det fortskred på det viset, att det bara pågick utan att någon reflekterade över det.  

8.5.2 Sjuksköterskornas reflektioner kring sina erfarenheter av formellt tvång 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna reflekterade kring patienters behov av att 

erhålla medicin i ett akut skede, vilket kunde få sjuksköterskorna att reagera med att få 

dåligt samvete, som kunde visa sig då de fick tillfälle att ventilera dessa känslor via 

samtal.  

”…vare sig det är informellt tvång eller vanligt tvång är ingenting man gör för att man 

tycker det är roligt utan det är ju för att det behövs…” 

Det kunde uppstå situationer då patienter som var inlagda enligt HSL, inte hade sovit på 

länge och inte ville ta sin medicin, vilket kunde leda till att sjuksköterskorna 

informerade patienter om att det kunde bli aktuellt med konvertering. Vidare var det 

viktigt att försöka få patienterna att förstå att vårdtiden kunde bli förlängd på grund av 

att de inte ville ta emot medicinering, samt att sjuksköterskorna hänvisade till 

patienternas eventuella tidigare vårdtillfällen.  

Sjuksköterskorna beskrev att det viktigaste var att patienter inte upplevde något tvång 

och att det skapades en allians mellan parterna om det fanns möjligt. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att det kunde vara till fördel för alliansen med patienter, om 

sjuksköterskorna spenderade lite extra tid på att svara på eventuella frågor som kunde 

                                                 
2 Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. 



  
 

18 

uppstå för patienter vid situationer där en injektion skulle ges mot patientens vilja. 

Genom att sjuksköterskorna skapade allians med patienter kunde denna i sin tur bidra 

till att det inte blev några situationer där patienter blev fasthållna och fick 

tvångsinjektioner. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att tänka på tonläget 

samt kroppsspråket när de delgav patienter information, eftersom sjuksköterskorna 

upplevde att patienter då mottog informationen på ett oftast tillfredställande sätt. Det 

fanns situationer då sjuksköterskorna upplevde att de kunde se patienters rädsla, vilket i 

sin tur skapade reaktioner hos sjuksköterskorna, som menade att de inte hade valt detta 

arbetet för att skrämma människor.      

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning innefattar begreppet trovärdighet flera olika aspekter. De 

begrepp som används är tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och delaktighet 

(Granskär & Höglund Nielsen, 2012). 

 

För att en studie skall ha hög trovärdighet måste vissa åtgärder vidtas. En viktig del är 

att författarna har en medvetenhet om sin förförståelse. Med förförståelse menas den 

kunskap och förutfattade meningar författarna har om fenomenet som skall studeras. 

Det råder delade meningar inom forskningen huruvida förförståelsen skall nyttjas eller 

hållas utanför. En del menar att det är till fördel med att använda sin förförståelse i en 

intervjusituation för då fångas dolda budskap samt att information baserat på 

igenkänning uppmärksammas. Författarnas delaktighet är en del av intervjusituationen 

och blir därmed en del av skapandet av materialet (Granskär & Höglund Nielsen, 2012). 

Författarna till denna studie har hela tiden försökt medvetandegöra sin förförståelse och 

inte låta den ta överhand i intervjusituationen genom att ställa följdfrågor där författarna 

tror sig veta vad deltagaren menar redan innan. Deltagarna har också fått utveckla sina 

svar. Detta för att författarna inte skall misstolka någon information utifrån den 

förförståelse som finns. Inom den kvalitativa forskningen bör det material som avses 

analyseras ses i sitt sammanhang. Tolkningen av deltagarnas berättelser bör göras med 

stor medvetenhet hos författarna med en medvetenhet och förståelse för deltagarnas 

erfarenheter och personliga historia. Texten får sin mening genom den som läser den 

och det finns inte en given tolkning (Granskär & Höglund Nielsen, 2012). Utifrån detta 

har författarna försökt att förhålla sig till det material som inhämtats. Genom den 

personliga kännedomen hos deltagarna har det funnits en förståelse för deltagarnas 

erfarenheter och deras personliga historia. Genom hela analysprocessen har författarna 

hela tiden haft sin förförståelse i beaktning och försökt att inte låta denna styra över 

analysen. Varje steg i analysprocessen har diskuterats noga av författarna för att komma 

till konsensus i indelningen av underkategorier och kategorier. För att öka 

tillförlitligheten i studien är det viktigt att analysprocessen utförs och beskrivs 

noggrant. Tillförlitligheten stärks också genom att förstärka resultatet med citat från 

intervjuerna (Granskär & Höglund Nielsen, 2012). Författarna har nogsamt valt ut 

relevanta citat och då tagit hänsyn till att de inte skall gå att härleda till specifika 

deltagare, eftersom både deltagare och författare har personlig kännedom om varandra 
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kan det vara lätt att identifiera olika åsikter och sätt att uttrycka sig. Starka citat som är 

specifikt för en viss deltagare har därför valts bort med hänvisning till anonymiteten. 

 

Överförbarhet handlar enligt Polit och Beck (2008) om huruvida resultatet kan 

överföras till andra liknande studier. De menar att det är läsaren som till sist avgör om 

det är möjligt att studien har överförbarhet. Det är viktigt att alla delar av metoden 

beskrivs så noggrant som möjligt för att underlätta bedömningen om en studie har 

överförbarhet. Författarna kan endast ge förslag på överförbarheten (ibid.). Författarna 

till denna studie menar att resultatet kan vara överförbart till annan akutpsykiatrisk 

enhet eftersom förutsättningarna för vården är densamma och de lagar enheterna har att 

förhålla sig till också är densamma. Det som skulle kunna förändra resultatet hade varit 

att inkludera andra kategorier av sjukvårdspersonal i studien som till exempel skötare 

och eller läkare. 

 

Studien genomfördes på författarnas egna arbetsplats och därför ansåg författarna att det 

var viktigt att urvalet av deltagare inte skulle ske av författarna själva. Detta för att öka 

resultatets giltighet (Granskär & Höglund Nielsen, 2012). Därför ombads 

avdelningschefen för den aktuella enheten att göra urvalet utifrån de förutbestämda 

inklusionskriterierna. När avdelningschefen hade gjort detta erhöll författarna en lista på 

de sjuksköterskorna som avdelningschefen hade valt ut. Det fanns en variation på de 

deltagare som skulle tillfrågas. Det var både kvinnor (n=4) och män (n=7) det var 

övervägande specialistsjuksköterskor (N=10). Dessa tillfrågades sedan av författarna 

om det fanns intresse för att deltaga i studien. De fick då först muntlig information om 

studiens syfte samt att författarna var noga med att informera att deltagandet var 

frivilligt och att allt material skulle hanteras utifrån sekretess och anonymitet (Gillham, 

2008). Om det då fanns intresse för att deltaga erhöll de även skriftlig information 

(Bilaga C) och i samband med att intervjun skulle ske fick deltagarna även skriva på ett 

samtyckesformulär om deltagande (Bilaga 4). Ingen av de tillfrågade sjuksköterskorna 

tackade nej till deltagande och ingen valde heller att avbryta sitt deltagande. För att 

ytterligare öka tillförlitligheten i studien användes samma intervjuguide (Bilaga A) i 

samtliga intervjuer och därför ställdes samma huvudfrågor till samtliga deltagare, med 

variation på de följdfrågor som uppkom utifrån det deltagarna svarade.  

 

Författarna har arbetat efter de etiska principer som Olsson och Sörensen (2001) 

beskriver och då främst godhetsprincipen, rättviseprincipen samt principen att inte 

skada. Dessa innebär att författarna skall sträva efter att göra gott genom att på bästa 

och mest tillförlitliga sätt komma fram till ny kunskap som kan förbättra omvårdnaden. 

Författarna strävar också efter att inte utsätta någon för skada genom att till exempel 

använda material från intervjuerna mot någon deltagare i vårt dagliga arbete och att 

respektera deltagarnas anonymitet.  

 

Det finns många risker med att genomföra en studie med deltagare som på något sätt är i 

beroendeställning till de som genomför studien men det finns även fördelar. En 

personlig kännedom kan lika väl som det avskräcker och skapar en osäkerhet hos 

deltagaren ge en känsla av trygghet så deltagarna vågar prata öppet och fritt (Polit & 
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Beck, 2008). Författarna upplevde inte att någon deltagare utstrålade rädsla eller 

osäkerhet för att prata om ämnet under intervjuerna. 

 

Innan studien påbörjades gjordes den egengranskning som etikkommittén sydost 

(Etikkommittén sydost, 2018) tillhandahåller (Bilaga E). Resultaten av denna visade att 

ingen ansökan till etiknämnden behövdes men frågan diskuterades ändå med 

handledaren för studien eftersom det kunde vara i ”gråzonen” då författarna och 

deltagarna står i beroendesituation till varandra genom gemensamt arbete. 

 

9.2 Resultatdisskussion 

Sjuksköterskors erfarenheter av informellt tvång presenteras i fem kategorier: Informellt 

tvång som maktutövning, Informellt tvång utifrån en vilja att hjälpa, Sjuksköterskornas 

erfarenheter av informellt tvång, En korrekt dokumentation av informellt tvång är 

centralt samt Erfarenhet av informellt tvång ger medvetenhet. 

I kategorin informellt tvång som maktutövning framkom det att sjuksköterskorna 

begränsade patienternas valmöjligheter genom någon form av hot, då patienterna fick 

välja mellan att ta tabletter eller injektion och enligt sjuksköterskorna upplevde många 

patienter injektion som obehagligt, vilket bidrog till att de valde tabletter framför 

injektion. Vidare påvisade resultatet hur sjuksköterskorna beskrev att det kunde uppstå 

situationer som föranledde att motivation kunde övergå i maktutövning gentemot 

patienter, vilket Eriksson (1994) stödjer då maktutövning alltid bidrar till ett lidande för 

patienterna. Maktutövning kan förekomma i många olika vårdsituationer och 

patienterna blir fråntagna rätten till sin fria vilja. Maktutövning kan handla om att 

vårdaren är rutinbunden, och därmed har svårt att se till patienternas behov. 

Maktutövning kan ske genom att patienter blir tvingade till åtgärder som de själva inte 

vill genomgå. Valenti et al. (2015) menar att en god allians emellan personal och 

patienter kan bidra till att patienter får möjlighet att medverka till sin egen vård i större 

utsträckning. Vidare har behandling oftast inga bra förutsättningar, om det inte finns 

någon allians emellan personal och patient. I Valentins studie framgår även att det 

används hot och varningar gällande vilka påföljderna kan bli för patienter som inte är 

följsamma till vården, att gränser mellan motivation, övertalning och hot är hårfin. 

Behandlingen har oftast ingen bra prognos, om det inte finns någon allians mellan 

personal och patient (ibid.). Detta kan enligt Dahlberg (2002) i sin tur leda till att 

patienter fråntas sina rättigheter, eftersom patienter då endast får välja i vilken form 

medicinen ska tas inte huruvida de vill ha medicin eller inte. Makt innebär att någon 

upprätthåller en slags ordning, som är definierad av vederbörande själv, vilket kan 

innefatta bland annat kraft, styrka, herravälde och bestämmande (Wiklund Gustin, 

2014). Resultatet i författarnas studie säger att gränserna mellan motivation, övertalning 

och makt visade sig vara minimal enligt sjuksköterskorna, vilket även Valenti’s studie 

påvisar. Valenti menar även att det är viktigt att etablera en allians mellan personal och 

patienter för att patienterna ska kunna få en bra behandling, vilken även 

sjuksköterskorna i författarnas studie ansåg var viktigt för patienternas behandling.    

 



  
 

21 

I kategorin Informellt tvång som maktutövning framkom det erfarenheter bland 

sjuksköterskorna som påvisade att patientvåldet på avdelningen hade minskat, vilket 

sjuksköterskorna relaterade till att de utövade makt gentemot patienter, med hot om 

tvångsåtgärder om patienter inte medverkade i vården frivilligt. Sjuksköterskorna 

menade att de kunde gå in till patienter i en samlad styrka just för att framstå som mer 

hotfulla och på så sätt skrämma patienter att gå med på den förutbestämda åtgärden, 

oftast att ta sin medicin. Detta går emot vad en deltagare i Valenti´s studie menar 

eftersom denne menar att det är olämpligt att använda sig av hot då det signalerar 

bestraffning. En annan deltagare i Valenti’s studie stödjer sjuksköterskorna i 

författarnas studie och menar att det finns situationer där hot förekommer (Valenti et al., 

2015). Vidare menar Jeager et al. (2014) att vårdpersonal kan uppskatta användandet av 

informellt tvång, men det finns ingen acceptans för att använda informellt tvång och att 

användandet kan skada alliansen emellan vårdpersonal och patienter. Ovanstående går i 

linje med hur Wiklund Gustin (2014) menar att maktutövning kan relateras till 

traditionell psykiatri. Eriksson (1994) menar att den vanligaste formen av vårdlidande 

innebär när vårdaren kränker patienters värdighet. Detta kan i sin tur innebära att 

patienters möjligheter minskar att använda sina egna hälsoresurser. En kränkning kan 

innebära att patienter nonchaleras av en vårdare, att vårdaren inte har ett etiskt 

förhållningssätt eller att patienterna inte blir uppmärksammade i den vårdande 

situationen (ibid.). Det finns många, ofta dolda påståenden gällande hur personalen ska 

kunna utöva makt och kontroll över patienter, detta tillvägagångssätt har sin grund i det 

gamla mentalsjukhussystemet. Dahlberg och Segesten (2010) menar att den 

maktutövning personalen kan använda sig utav skapar maktlöshet hos patienter, 

eftersom de står i beroendeställning till personalens vilja att i deras ögon göra gott. 

Maktutövning och hot förekommer både enligt författarnas studie samt tidigare 

forskning. Detta menar sjuksköterskorna är något som måste tydliggöras för att kunna 

lära sig att arbeta på andra sätt. 

 

I kategorin Informellt tvång som maktutövning framkom det att sjuksköterskorna ansåg 

det som fördelaktigt att motivera samt övertala patienterna till att försöka förmå dem till 

att medverka i den egna vården, även om patienterna själva inte ville medverka, för att 

undvika formella tvångsåtgärder, vilket styrks av Valenti et al. (2015) som menar att 

personal använder både övertalning och uppmuntran. Rask och Brunt (2010) menar, att 

det är viktigt att uppmuntra patienter för att stödja dem i att upptäcka och ta tillvara på 

sina egna resurser, och på så sätt kunna utveckla sina färdigheter för att på så sätt 

använda dessa till att medverka i vården. De menar även att det är viktigt att bibehålla 

patienternas värdighet och att patienterna ska känna en trygghet med de 

sjuksköterskorna som arbetar. Vidare var det viktigt att samtala med patienter för att ta 

reda på varför det finns en ovilja att inta medicinen. Samtidigt menar Dahlberg och 

Segesten (2010) att patienters delaktighet sätts ur spel när övertalning och motivation 

övergår till okänslig envägskommunikation, som utförs av personal där syftet är att få 

patienter att göra det som personalen anser är bäst för dem. Sjuksköterskor som arbetar 

inom den akutpsykiatriska slutenvården kan hamna i situationer där motivationsarbete 

till slut övergår i maktutövning. Detta sker för att sjuksköterskorna gör vad det tror är 
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rätt för att undvika att situationen övergår till att det blir aktuellt med formella 

tvångsåtgärder. 

 

I kategorin Informellt tvång som maktutövning framkom det att sjuksköterskorna 

reflekterade över situationer där patienter kunde vårdas enligt HSL, och 

sjuksköterskorna kunde trots vårdformen bli uppmanade att inte släppa ut patienterna, 

vilket går rakt emot det som HSL (SFS 2017:30) säger vilket är att patientens 

självbestämmande och integritet ska respekteras (ibid.). Detta styrks även av Aschmore 

och Carver (2014) som menar att frivilligt vårdade patienter inte alltid fick information 

gällande deras egna rättigheter. Patienter som vårdades frivilligt kunde bli övertalade att 

kvarstanna på vårdinrättningen av tjänstgörande sjuksköterskor. Eriksson (1994) menar 

att vårdaren har som uppgift att förhindra alla former av kränkning för patienterna, 

eftersom de måste få möjlighet att uppleva sin värdighet till fullo. Kränkning av 

patienters värdighet innebär alltid ett lidande.  

 

I kategorin Informell tvång utifrån en vilja att hjälpa framkom det att sjuksköterskor 

ansåg att det borde ha funnits någon likbördig rutin för uppföljande samtal gällande 

informellt tvång som det fanns för formellt tvång då patienter hade blivit utsatta för 

tvångsåtgärder. Efter utförandet av formellt tvång finns det tvingande rutiner till 

uppföljande samtal med patienter, vilket det inte finns efter utförandet av informellt 

tvång, därav kunde uppföljande samtal efter informellt tvång utebli helt. Den tvingande 

rutin som sjuksköterskorna hänvisar till är den som är reglerad i lagstiftningen och säger 

att en patient ska bli erbjuden uppföljande samtal efter en regelrätt tvångsåtgärd (SFS 

1991:1128). Dahlberg (2002) menar att patienter kan respektera personal så pass mycket 

så att de inte vågar neka en injektion, vilket kan bidra till att den lagstadgade rätten till 

att en uppföljning försvinner. Lidandet för patienter blir större då det sker i en 

vårdrelation där patienter är beroende av personalens välvilja (ibid.). Författarna anser 

att det är lika viktigt att sjuksköterskorna har uppföljande samtal efter informella 

tvångsåtgärder som efter formella tvångsåtgärder, eftersom patienter blir lika utsatta i 

båda situationerna. Vidare anser författarna att för att kunna bibehålla en god allians 

emellan sjuksköterskor och patienter är trygghet och förtroende viktiga byggstenar, 

vilka kan skadas om patienter inte får tillgång till uppföljande samtal. 

 

I kategorin En dokumentation av informellt tvång är centralt framkom det att 

sjuksköterskorna hade olika erfarenheter gällande om informellt tvång skulle 

dokumenteras som en tvångsåtgärd, det fanns dock direktiv på avdelningen som 

hänvisade till att gränsen för tvångsåtgärd gick vid fysiskt fasthållande, detta medförde 

att sjuksköterskorna upplevde att de kände sig tvungna att anpassa sig efter direktiven, 

dock säger lagstiftningen (SFS 2017:369) ingenting om att patienter måste hållas fast, 

utan endast att behandlingen ges utan samtycke om chefsöverläkare har beslutat detta. 

Detta kan kopplas till det etiska krav som Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

sjuksköterskor skall ha respekt för patienternas självbestämmande och inte påtvinga 

dem några åtgärder utan att presentera bra argument. Målet med vården skall vara att 

göra gott för patienter. Valenti et al. (2015) beskriver att det informella tvånget ibland 
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ersätter det formella tvånget och att flertalet intervjupersoner i studien inte anser det 

som etiskt korrekt att benämna tvånget för informellt tvång, på grund av stigmatisering 

(ibid.).      

Genomgående i författarnas resultat är att sjuksköterskornas definition på informellt 

tvång är de situationer som uppstår då patienter verbalt motsätter sig medicinering men 

ändå till slut väljer att underkasta sig medicinering. Detta går emot vad Valenti´s studie 

säger, då deltagarna menar att det är svårt med informellt tvång eftersom det saknas 

klara definitioner på detta (Valenti et al., 2015). Författarna anser att det är viktigt med 

klara definitioner på vad informellt tvång är för att tydliggöra dess existens och 

användandet informella tvångsåtgärder. Även forskning på området tyder på att 

personal saknar tydliga riktlinjer kring vad fenomenet informellt tvång innefattar.  

 

9.3 Framtida forskning 

Det hade varit av intresse att i framtiden genomföra en studie med fokus på patientens 

perspektiv i samband med informellt tvång. Upplever patienterna att de utsätts för 

maktutövning i samband med motivation och övertalning? Hur upplever de att inte bli 

erbjudna de uppföljande samtalen som erbjuds efter en formell tvångsåtgärd? Är det 

även ur patientens perspektiv otydliga gränser mellan en informell och formell 

tvångsåtgärd? Det hade även varit av intresse att genomföra studier liknade denna på 

andra psykiatriska slutenvårdsenheter för att undersöka om de har samma erfarenheter 

av informellt tvång som framkommit i denna studie. 

 

10 Slutsats 

Med grund i denna uppsats kan antas att sjuksköterskor som arbetar inom den 

akutpsykiatriska slutenvården, kan hamna i situationer där patienter blir utsatta för att 

sjuksköterskor motiverar patienterna, vilket sedan kan övergå till att bli en slags 

maktutövning, eller ett informellt tvång eftersom sjuksköterskor vill undvika det 

formella tvånget. Detta bör uppmärksammas då patienterna inte får sina röster hörda i 

dessa situationerna.   

Det förekommer hot om tvång inom den akutpsykiatriska slutenvården, vilket påvisas i 

tidigare forskning såväl som i författarnas egna resultat. Författarna menar att hot om 

tvång, samt att sjuksköterskor ställer ultimatum till patienter kan innebära att 

patienterna ändå inte har något val. 

 

Författarna anser att gränserna mellan motivation, övertalning och makt visade sig vara 

otydliga, vilket även forskning påvisar. Uppföljande samtal efter en informell 

tvångsåtgärd anses vara viktigt för att patienterna ska kunna få samma möjligheter som 

patienter som utsatts för formella tvångsåtgärder. Författarna anser att patienter som har 

blivit utsatta för informella tvångsåtgärder ofta kan glömmas bort, vilket oftast kan ske 

omedvetet från sjuksköterskorna. Författarna menar att en lag som är tvingade till 

uppföljande samtal på samma sätt som det finns när formellt tvång har utförts hade 

kunnat leda till att patienter som utsattes för informellt tvång hade kunnat få tillgång till 

uppföljande samtal. 
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Författarna anser att det borde finnas klara och tydliga riktlinjer för hur informellt tvång 

ska dokumenteras för att undvika att sjuksköterskor brister i dokumentationen, samt att 

undvika att patienter blir felaktigt behandlade.  

Författarna anser att vad som är informellt tvång behöver tydliggöras med hänvisning 

till att det i dagsläget finns ett flertal olika begrepp, samt att sjuksköterskor inte heller är 

medvetna huruvida de använder sig av informellt tvång eller inte. Detta kan bero på att 

det i dagsläget inte finns något samlingsbegrepp gällande informellt tvång, detta med 

hänvisning till sjuksköterskors erfarenheter i tidigare forskning som presenterats i 

författarens studie. Författarna hävdar, med stöd i tidigare forskning, att det inte är några 

direkta tydliga skillnader mellan informellt och formellt tvång. Det hade varit intressant 

och lärorikt att göra en intervjustudie på patienters perspektiv för att få kännedom om 

deras erfarenheter och upplevelser av informellt tvång.  
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I 
 

Bilagor 

 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Under 2016 erhöll enheten en utmärkelse för att de minskat användandet av formella 

tvångsåtgärder. Författarna har en tanke om att det delvis kan bero på att det istället har 

börjat användas en större andel informella tvångsåtgärder och därför vill författarna 

undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskorna har kring fenomenet informellt tvång 

 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av informellt tvång 

 

Frågor: 

 

Tvångsåtgärderna på vår avdelning har minskat, vad tänker du kring detta? 

 

Vad innebär en informell tvångsåtgärd för dig? 

Hur tänker du då?  

Vad menar du? 

 

Vad har du för erfarenheter av informella tvångsåtgärder? 

Kan du beskriva en situation där det förekommit informellt tvång? 

 

Beskriv en situation där du anser att informella tvångsåtgärder har varit nödvändiga? 

Vad var det i situationen som gjorde at det var nödvändigt att använda 

informellt tvång? 

 

Sjuksköterskor har dokumentationsskyldighet enligt lag. Hur tycker du att de informella 

tvångsåtgärderna skall dokumenteras? 

  



  
 

II 

Bilaga B Tillstånd för studiens genomförande 

  

  

Linnéuniversitetet  

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

Till berörd verksamhetschef samt avdelningschef. 

Information samt förfrågan om skriftligt godkännande av intervjustudie. 

En studie med syfte att undersöka hur informella tvångsåtgärder inom den 

akutpsykiatriska slutenvården påverkar sjuksköterskor, samt deras erfarenheter av dessa 

åtgärder. 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie. Datainsamlingen 

kommer att bestå av intervjuer med 9–11 sjuksköterskor som arbetar inom den 

akutpsykiatriska slutenvården och har erfarenhet av vårdsituationer där informella 

tvångsåtgärder kan förekomma. Studien kommer att presenteras i form av en 

magisteruppsats vid Linneuniversitet, som en del i Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning psykiatrisk vård. Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagarna 

kommer att informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Ett 

informationsbrev kommer att lämnas till deltagarna och ett informerat samtycke 

kommer att inhämtas. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inga data 

kommer att kunna kopplas till deltagarna. Inga känsliga personuppgifter i form av 

journaldata kommer att användas. Eftersom författarna kommer att intervjua de egna 

kollegorna finns en önskan om att avdelningschef i samarbete med verksamhetschef gör 

ett urval bland sjuksköterskorna utifrån inklusionkriterierna vilka som skall bli 

tillfrågade om att delta i studien. 

Med vänlig hälsning 

Malin Mazetti Birath Leg Sjuksköterska  

epost: mb22uh@student.lnu.se telefon: 0702048773 

Jennie Wallfors Leg Sjuksköterska   

epost: jwrh222@student.lnu.se telefon: 0763412040 

Mikael Rask Universitetslektor Linnéuniversitetet Växjö 

epost: mikael.rask@lnu.se telefon: 0470-708330 

  

mailto:mb22uh@student.lnu.se
mailto:jwrh222@student.lnu.se
mailto:mikael.rask@lnu.se
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Bilaga C Informationsbrev  

  

  

Linnéuniversitetet  

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

Till dig som är sjuksköterska.  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Tvångsåtgärderna har minskat de senaste åren så pass mycket att enheten erhållit en 

utmärkelse för detta. Författarna till denna studie vill därför undersöka om det är så eller 

om enheten istället har börjat använda sig av de så kallade informella tvångsåtgärderna 

och i så fall vilka erfarenheter sjuksköterskorna på enheten har av detta. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse för de erfarenheter sjuksköterskorna inom den 

akutpsykiatriska vården erfar i ämnet.  

 

Syftet med studien är undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av informella 

tvångsåtgärder. 

 

Du har nu blivit utvald av avdelningschefen att bli tillfrågad om du vill deltaga i 

studien. Är du intresserad är du välkommen att kontakta någon av oss via epost eller 

telefon. Studien kommer att genomföras som en intervjustudie. Intervjun kommer att ta 

ca 30–60 minuter och du bestämmer tillsammans med oss tid och plats. Vi har fått 

tillåtelse att genomföra intervjun på arbetstid när verksamheten tillåter. Det är helt 

frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan utan vidare 

motivering. 

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet och ingenting av det som 

framkommer i intervjuerna kommer att på något sätt användas emot dig. 

 

Vi heter Malin Mazetti Birath och Jennie Wallfors och går på Linneuniversitet och läser 

till specialistsjuksköterskor i psykiatri. I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, 

vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så 

hör gärna av dig. 

 

Karlskrona 2017-09-01 

 

Studerande:    Handledare: 

Malin Mazetti Birath   Universitetslektor  
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Bilaga D Samtyckesformulär 

 

  

 Linnéuniversitetet  

 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien Informella tvångsåtgärder-Sjuksköterskors 

erfarenheter av informella tvångsåtgärder, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade 

och samtyckt till deltagande.  

  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak.   

  

  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av deltagare 

  

  

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

  

  

  

 _________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivaren  

  

  

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum   
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Bilaga E Etisk egengranskning 

 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 

psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 

påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 

som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 

(För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

x   
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omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

x   

 

 

 

 


