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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Denna studie beskriver sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid 

tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn. I dagsläget finns en brist på forskning som 

fokuserar på forskningsområdet, vilket stärker nyttan med studien. I bakgrunden beskrivs 

tidigare forskning som finns inom ämnet och visar bland annat att det finns konflikter mellan 

sjuksköterskeprofessionen och tvångsvård och tvångsåtgärder. Eftersom tvångshandlingar 

går emot sjuksköterskors terapeutiska roll, samtidigt som det är svårt att hitta andra 

lösningar vilket gör det hela komplext. 

Metod: Datainsamling genomfördes via intervjuer där berättelser om det valda fenomenet 

kunde ta form. Urvalet av forskningspersoner var sjuksköterskor verksamma inom barn- och 

ungdomspsykiatrisk slutenvård.  Insamlade data har analyserats via fenomenologisk 

hermeneutisk metod, där man strävar efter att få en fördjupad förståelse genom att röra sig 

mellan att förklara och att förstå det valda fenomenet. 

Resultat: I resultatet beskrivs sjuksköterskors möjliga upplevelser, och skall ses som en 

belysning för att få en fördjupad förståelse för vad det kan innebära att arbeta som 

sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. I resultatet framkom att 

sjuksköterskor upplever en maktobalans och ett maktövertag som orsakar en samvetsstress, 

där både maktpositionen man har som vårdare och där vårdformen i sig gör det svårt att 

arbeta via fullmakt istället för allmakt. Trots dessa svårigheter så kämpar sjuksköterskor med 

denna maktobalans och slits på så vis mellan allmakt och fullmakt i strävan efter att skapa en 

balans i maktförhållanden med syfte att undvika att skapa för stor vanmakt hos patienterna. 

Diskussion: Genom den valda analysmetoden finns en önskan om att beskriva möjliga sätt 

att vara på i världen. Det är ingen absolut sanning om det valda fenomenet, men däremot går 

det att erhålla en ökad förståelse. Det mest framträdande i resultatet som helhet är att 

medverkandet vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn är laddat med olika etiska 

aspekter av makt. Där sjuksköterskor kämpar för att balansera dessa maktförhållanden som 

finns. Forskningsfrågan är av känslig natur, och sjuksköterskor behöver både få erkännande 

och stöd av ledningsorganisationer då arbetsuppgifterna är krävande. 

Nyckelord: barn- och ungdomspsykiatri, maktförhållanden, sjuksköterskors upplevelser, 

tvångsvård, tvångsåtgärder, yrkesetik. 

  



ABSTRACT 

Background: This study describes nurses’ experiences of participating in compulsory 

treatment and coercive measures towards children. In the current situation, there is a lack of 

research that focuses on this frontier which strengthens the usefulness of the study. Research 

available shows that there are conflicts between the nursing profession and the form of care 

with coercion. As compulsions goes against nurses’ therapeutic role, while it is difficult to 

find other solutions, which makes the whole matter complex. 

Method: Data collection was conducted through interviews where stories about the chosen 

phenomenon could take form. The selection of interviewees were nurses working in child and 

adolescent psychiatric inpatient care. Collected data were analyzed by means of a 

phenomenological hermeneutical method, which seeks to gain a deeper understanding by 

moving between explaining and understanding the chosen phenomenon. 

Results: The result describes nurses’ possible experiences, and it should be seen as an 

enlightment to gain deeper understanding of what it could mean to work as a nurse in child 

and adolescent psychiatric inpatient care. What clearly emerged in the findings was that 

nurses are experiencing an imbalance of power that causes a stress of conscience, where both 

the position of power you have as a caregiver and the form of care by itself makes it difficult 

to work through authority instead of omnipotence. Despite these difficulties, nurses are 

struggling with this power imbalance and are torn between omnipotence and authority in an 

effort to create a balance in power in order to avoid creating excessive powerlessness among 

patients. 

Discussion: Through the chosen analysis method, there is a desire to describe possible ways 

of living in the world. It is no absolute truth about the chosen phenomenon, but on the other 

hand it is possible to gain an increased understanding. The most prominent in the outcome 

as a whole is that the participation in coercion towards children and compulsory treatment 

towards children are loaded with different ethical aspects of power. Where nurses struggle to 

balance these power relationships that exist. The research question is of a sensitive nature, 

and nurses need both recognition and support from management organizations as the job 

assignments are demanding. 

Keywords: balance of power, child- and adolescent psychiatry, coercion, compulsory 

treatment, nurses’ experiences, professional ethics. 
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1 INLEDNING  

Att beskriva hur sjuksköterskor upplever arbetsuppgifter som handlar om tvångsvård och 

tvångsåtgärder riktade mot barn är en komplex utmaning. Då händelser upplevs på olika vis, 

eftersom vi alla är unika individer.  

I denna studie beskrivs sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och 

tvångsåtgärder riktade mot barn. Ämnet är av universell karaktär, det vill säga att tvångsvård 

och tvångsåtgärder riktade mot barn finns globalt. Det globala perspektivet ökar behovet av 

dessa studier som det i dagsläget finns brist av. Forskning och studier som fokuserar mjuka 

värden, såsom sjuksköterskors upplevelser av vård, är något som författaren anser behöver 

finnas mer av. Det är värdefullt att få en ökad förståelse för och medvetandegöra vad det kan 

innebära att arbeta som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sjuksköterskan är 

en människa, som vårdar andra människor. Människan som vårdas i denna studie är barn, 

vilka definieras enligt UNICEF:s och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) som 

varje människa under 18 års ålder. Begreppet ”barn” används för barn och ungdomar som 

ännu inte fyllt 18 år enligt konventionen om barnets rättigheter. I denna studie används 

därför begreppet ”barn” och omfattar då alla barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år. 

Författarens egna tankar och nyfikenhet kring detta ämne väcktes genom att det i mötet med 

en patient alltid sker en utväxling och ett utbyte av känslor. Då vi blir mer eller mindre 

påverkade i mötet eller av en händelse både i egenskap av att vara medmänniska och 

professionell sjuksköterska. Vad kan detta göra med sjuksköterskan? Vilka känslor och 

upplevelser väcks? Det är denna studies avsikt att ta reda på. Det är endast ett fåtal individers 

samlade upplevelser som i sin tur ändå kan leda till en ökad förståelse för det studerade 

fenomenet. 

2 BAKGRUND 

Först kommer en förklaring av begrepp som tas upp i studien, därav behovet av 

definitionerna. Sedan följer en konklusion av tidigare forskning som på olika vis berör 

ämnesområdet. Slutligen presenteras studiens teoretiska referensram samt problemområde. 
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2.1 Förklaring av begrepp 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 

inriktning psykiatrisk vård beskrivs det att sjuksköterskan ska: kunna identifiera, bedöma, 

förebygga och hantera situationer som innebär risk för skada på patient, närstående eller 

medarbetare (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Denna del av kompetensbeskrivningen har ett nära samband 

med tvångsvård och tvångsåtgärder. 

 Tvångsvård och tvångsåtgärder 

Svenska psykiatriska föreningens kliniska riktlinjer för vård och behandling, gällande 

psykiatrisk tvångsvård (2013) beskriver att detta är vård av människor som har psykiska 

störningar, där vården sker mot människans vilja. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

ger lagligt stöd för att ge tvångsvård under frihetsberövande. Enligt LPT innebär 

tvångsåtgärder särskilda åtgärder som genomförs mot människans vilja i syfte att skydda och 

att behandla. Dessa är bältesläggning, tvångsmedicinering samt avskiljning, och får endast 

användas om det står i rimlig proportion till syftet med åtgärden och när andra alternativ 

uteslutits. Viktigt vid tvångsåtgärder är att så långt som möjligt beakta patientens värdighet 

och integritet, då tvångsåtgärder är starkt integritetskränkande (Svenska Psykiatriska 

Föreningen, 2013). Förekomsten av barn som patienter inom sluten psykiatrisk tvångsvård 

genom LPT var totalt i hela riket 257 stycken under året 2015. Mellan åren 2011 – 2015 rörde 

sig det totala antalet i hela riket mellan 207–257 stycken barn, där barnen var mellan 0–17 år 

och av båda könen (Socialstyrelsens statistikdatabas). 

 Barn som ofrivilliga patienter inom psykiatrin 

Det finns ingen nedre åldersgräns för människor som kan bli aktuella för psykiatrisk 

tvångsvård. Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är det vanligast med åldrarna 15–18 

år, men i undantagsfall kan även yngre patienter vårdas med tvång på BUP (Svenska 

Psykiatriska Föreningen, 2013). BUP är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn 

som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och behandling till barn i åldrarna 0–17 år 

(Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting, 2016). I lagtexten LPT gäller 

samma kriterier för tvångsvård för både barn och vuxna. Frivilliga överenskommelser med 

barnet och föräldrarna är alltid att eftersträva då motsättningar mellan vården och barnets 

föräldrar inte är gynnsamt för barnet. Rätten att vårda ett barn enligt LPT väger dock tyngre 

än föräldrarnas bestämmanderätt, det viktiga är att behandlaren som har ansvar för vården 

av barnet alltid handlar med barnets bästa för ögonen. Tvångsåtgärder som beskrivs enligt 

LPT gäller även för barn- och ungdomspsykiatrin (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2013). 

 Barns perspektiv kontra barnperspektiv 

Barns perspektiv är benämningen för det enskilda barnets egna perspektiv, således hur 

barnet själv upplever någonting och ser på något, och utgår ifrån barnets egen livsvärld. 

Barnperspektiv innebär att omgivningen antar ett barnperspektiv på världen för att bättre 
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kunna förstå barns perspektiv (Hundeide, Pramling, Samuelsson & Sommer, 2010). 

Förutsättningarna för att kunna arbeta utifrån ett barnperspektiv utgår ifrån att barnet ges 

möjlighet att göra sin egen röst hörd och blir lyssnad på, samt får uttrycka sina egna behov 

och åsikter. Barnperspektivet är ett synsätt där ansvariga vuxna försöker se beslutet eller 

åtgärden med barnets eller barnens ögon. Barnperspektivet blir således ett par ”glasögon” 

som fokuserar på det eller de barn som beslutet eller åtgärden berör (Söderbäck, 2010). Inom 

vården finns en önskan och vilja att handla med ”barnets bästa” för ögonen. Söderbäck 

(2010) beskriver att det utifrån ett barnrättsperspektiv finns en skyldighet att vidta lämpliga 

åtgärder och fatta beslut som förverkligar barnets rättigheter och ”barnets bästa”. Det finns 

dock olika perspektiv genom att se till ”barnets bästa”. Dessa är å ena sidan att se barnets 

bästa utifrån en vuxens perspektiv, å andra sidan att se barnets bästa utifrån ett barns 

perspektiv. Där det sistnämnda innebär att barnet får göra sin röst hörd och får sina 

synpunkter uppmärksammade. Utifrån ett barnperspektiv så kan alltså vuxna med en önskan 

om att se till barnets bästa, agera och ta beslut i vårdsituationer utan att ta reda på vad barnet 

själv önskar och vill, och utan att ta reda på barnets kompetenser och förmågor. Att fånga 

barnets perspektiv handlar om barnets eget bidrag där barnet ges möjlighet till att förmedla 

sina egna upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor. Vad som är barnets bästa måste 

avgöras i varje enskilt fall (Söderbäck, 2010). 

2.2 Presentation av tidigare forskning 

Inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård finns det etiska problem som inte finns inom 

vuxenpsykiatrin, då barn är av en mer sårbar patientgrupp. Ett exempel på ett sådant etiskt 

problem är risken för förmyndarmentalitet hos vårdpersonal, där barnets autonomi, rätten 

till självbestämmande och delaktighet försummas (Fegert & Koelch, 2010). Forskningen 

inom barn- och ungdomspsykiatri är begränsad. Därför har författaren fört in även annan 

forskning som har relevans för området, eftersom det kan vara värdefullt att se hur 

sjuksköterskor i andra sammanhang hanterar dessa etiska problem och konflikter. 

 Tvång i allmänhet 

Tidigare forskning förespråkar minsta möjliga användande av tvång för att uppnå målet med 

behandlingen, samt att vara öppen för att se andra möjliga åtgärder förutom tvång där varje 

enskild behandlare har ett ansvar (Golding & O’Brien, 2003). Samtidigt kan tvångsvård inte 

alltid undvikas, och forskning visar att sjuksköterskor upplever det känsligt och komplext att 

delta i tvångsvård. Det blir komplicerat då traditionen av användandet av tvångsvård inom 

psykiatrisk vård och svårigheten att hitta alternativa åtgärder till tvångsvården ställs mot 

sjuksköterskans önskan om att göra gott samt hens terapeutiska roll (Bigwood & Crowe, 

2008; Gilje, Jacobsson, Norberg & Olofsson, 1998). Tvångsvård och tvångsåtgärder beskrivs 

även som oundvikligt och är en del av sjuksköterskans ansvarsområde inom akutpsykiatrisk 

vård, där det framhålls att sjuksköterskor behöver både stöd och bekräftelse eftersom arbetet 

försätter dem i både känslomässigt och fysiskt besvärliga situationer (Bigwood & Crowe, 

2008). 
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Att tvångsvård och tvångsåtgärder är något som är oundvikligt i vårdsituationer beskrivs 

även av Marangos-Frost och Wells (2000). Detta påverkar sjuksköterskor och orsakar ett 

dilemma. Man talar även här om att det föds en inre konflikt. Konflikten avslöjas genom de 

tankar och känslor som uppstår vid tillexempel en fasthållningssituation. Konflikten består 

dels av att befinna sig i en situation där hot och våld mellan patienter och kollegor finns, då 

de riskerar att bli skadade. Eftersom sjuksköterskor har en stark pliktkänsla att skydda 

andra, då de både har den professionella, lagliga och etiska skyldigheten att skydda patienter. 

Dels består konflikten i att sjuksköterskor blir både personligen och känslomässigt påverkade 

av tillexempel en fasthållningssituation. En annan aspekt av konflikten är att sjuksköterskor 

upplever att användandet av fysiskt tvång inte är mer godtagbar än risken att skada en 

patient. Tvångshandlingen blir därför associerat till ett misslyckande att skydda, och det ses 

som en sista utväg (Marangos-Frost & Wells, 2000). Sambandet mellan den professionella 

yrkesrollen samt etiska frågor beskrivs även av Hem, Molewijk och Pedersen (2014), som 

menar att det är svårt att separera etiska frågor från professionella aspekter. Det är svårt 

eftersom de i många fall är sammanflätade och därmed bör undersökas tillsammans för att 

bättre kunna förstås. 

Matusek och O´Dougherty Wright (2010) beskriver också konflikten, då etiska riktlinjer 

hamnar i konflikt med varandra vid utförandet av tvångsåtgärder, där det etiska dilemmat 

ligger i om vårdpersonal ska ta makten över patientens autonomi genom tvångsvården och 

tvångsåtgärderna när det samtidigt finns en plikt att skydda och värna om patientens 

autonomi och integritet. För att hitta den bästa vägen i detta komplexa beslutsfattande 

behöver man i varje enskilt fall bedöma hälsoriskfaktorer. 

Norberg och Olofsson (2001) beskriver både ur ett vårdarperspektiv och ett patientperspektiv 

på tvångsvård, vikten av mänsklig kontakt och att ha en ömsesidig relation. Vårdpersonal i 

deras studie upplevde att de inte lyckades nå fram till patienterna, medan patienterna 

önskade få mer mänsklig kontakt. Här beskrivs en obalans i kommunikationen mellan 

vårdare och patient. Vårdrelationen beskrivs även av Bigwood och Crowe (2008), där 

konfliktfyllda känslor inom sjuksköterskan kunde förmildras om sjuksköterskan klarade av 

att upprätthålla den terapeutiska relationen med patienten och att vårdrelationen ej kom till 

skada, trots tvångsvården och tvångsåtgärderna.  

Relationella aspekter vid tvångsvård beskrivs även av Larsen och Terkelsen (2014) där man 

fann att vårdare som står en patient närmre personligt och emotionellt även kan förstå 

individens behov bättre. Om vårdrelationen däremot präglas av distans blir vårdarens syn på 

patienten av anonym karaktär, där patienten blir etiketterad till en grupp av patienter med 

allmänna behov och allmänna begränsningar, och inte som en person med individuella 

behov. Man fann även att de vårdare som står patienten närmre i vårdrelationen får dåligt 

samvete om patienten behandlas som ett medicinskt fall och inte som en individ. 

Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi och Välimäki (2004) beskriver att 

tvångsåtgärder är laddade med etiskt problematiska känslor för sjuksköterskor, där vissa 

tvångsåtgärder är särskilt betungande såsom tvångsinjektion och bältesläggning. 

Sjuksköterskor upplever också etiska problem när de blir beordrade via ordination att 

förhindra eller begränsa patienter från att göra saker som skulle kunna förbättra och öka 
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patienternas livskvalitet (Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi & Välimäki, 2004). 

När det handlar om hotet att behöva använda sig av tvångsåtgärder så har Lützén, Johansson 

och Nordström (2000) funnit att sjuksköterskor känner ett större motstånd till detta jämfört 

med läkare, som har en mildare inställning till tvångsvård och tvångsåtgärder. 

 Tvång mot barn 

Pelto-Piri, Kjellin, Lindvall och Engström (2016) framhåller att delaktigheten i 

beslutsfattandet är viktig. De menar även att tvångsvård och tvångsåtgärder inom barn- och 

ungdomspsykiatrin är berättigade via främst två argument. Det första argumentet handlar 

om barnets behov av att bli skyddad, främst ifrån sig själv. Det andra argumentet handlar om 

att kunna ge den behandling och vård som fordras. Etiska aspekter behöver få en större roll 

vid beslutsfattandet, där kommunikation och delaktighet mellan alla parter bör finnas. Beslut 

bör alltså tas efter att en dialog har ägt rum mellan alla berörda parter, detta trots att det kan 

vara svårt att genomföra i sådana situationer. Det behövs även en mer explicit dialog utifrån 

etiska resonemang, vilken bör dokumenteras i samband med beslutsfattandet om tvångsvård. 

Brady (2009) beskriver goda egenskaper som sjuksköterskan bör ha, sett utifrån barnets 

perspektiv. Några av dessa är att sjuksköterskan är en god förebild för god hälsa, att hen är 

kompetent och har kunskap, samt att hen har en förståelse för barnets behov. Relationella 

aspekter beskrivs där pålitligheten är viktig och förmågan att vara ärlig om kommande 

obehagliga procedurer och behandlingar. Barnen i studien önskade även känna sig omtyckta 

av sjuksköterskan genom att få beröm, uppmärksamhet samt att sjuksköterskan spenderade 

tid tillsammans med dem. Detta visar att vårdrelationen är betydelsefull och har en viktig roll 

som möjliggör en meningsfull vård för barnet. 

Allen (2000) menar att vetenskapen är otillräcklig gällande användandet av tvångsvård och 

dess effekter på barn, då utvecklingen genom forskning är begränsad. Allen (2000) har även 

funnit att tvångsvård är en motsägelse till sjuksköterskeprofessionen. Tvångsvård och 

tvångsåtgärder riktade mot barn är kontroversiellt, och frågan kvarstår om avskiljning och 

bältesläggning är etiska och säkra åtgärder att använda på barn. Om åtgärder däremot sätts 

in i ett tidigt skede kan eskaleringen till vidare i hot- och våldssituationer motverkas. Dock 

förespråkas en arbetsmetod utan tvång så långt som möjligt. För att möjliggöra det krävs 

stöd av organisationen både administrativt och finansiellt via utbildning och ökad 

personalstyrka (Allen, 2000). Stödet blir ytterligare viktigt då sjuksköterskor är den 

professionsgrupp som är direkt ansvariga för säkerheten och miljön på vårdavdelningen där 

både patienter samt vårdpersonal befinner sig (Delaney, 2001). Sjuksköterskors behov av 

stöd beskrivs även av Pelto-Piri, Engström och Engström (2012) som menar att brist av stöd 

från ledning och närmaste chef, och där vårdkulturen i organisationen är negativt laddad 

med lojalitetsproblem och kränkningar kan leda till etiska problem och vanmakt hos 

vårdarna. Detta påverkar i sin tur vårdrelationen och därmed vården till barnet. 
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2.3 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras studiens teoretiska referensram. Den används i det sista steget i analysen 

som är den tolkade helheten, samt i resultatdiskussionen. Intentionen med att använda sig av 

denna referensram är att få en fördjupad förståelse för vad det kan innebära att vara 

sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin. Även att få en fördjupad förståelse för 

komplexiteten med de specifika arbetsuppgifterna som tvångsvård och tvångsåtgärder 

riktade mot barn kan innebära.  

Maktförhållanden inom vården och särskilt tvångsvården är en komplex fråga. Eftersom 

patienten alltid befinner sig i beroendeställning till vårdaren så behöver man lyfta och 

medvetandegöra olika aspekter av makt i etiska diskussioner. När det handlar om barn kan 

detta bli speciellt påtagligt. 

För att utveckla förståelsen för sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn mot deras vilja 

så valdes den akademiska avhandlingen ’Makt som fullmakt’, skriven av Rundqvist (2004). 

Rundqvist (2004) beskriver att maktbegreppet har innebörder som oftast förknippas med att 

en människa (sjuksköterskan) tar makt över en annan människa (barnet) vilket är negativt 

laddat och benämns som allmakt. Det har mer sällan en positiv laddning såsom att individen 

(sjuksköterskan) använder sina egna resurser på uppdrag åt någon annans (barnets) vägnar, 

det vill säga fullmakt.  

När man tar makten över en annan människa via allmakt innebär det en dominans, till 

skillnad mot när man använder sin makt via fullmakt där man använder sin kapacitet för att 

förverkliga något åt någon annan. Vid dominans föds maktlöshet och lidande, till skillnad 

mot då makten genom fullmakt används för att handla åt någon annans vägnar vilket istället 

skapar tillit och möjliggör en positiv rörelse i hälsoprocesserna och ett lindrat lidande. 

Rundqvist (2004) beskriver olika teman där ett utav dem handlar om makt i vårdrelationen. 

Det finns alltså en obalans gällande makt i relationen mellan vårdare och patient, och ett sätt 

att utjämna den är att man strävar efter att ge mer makt åt patienten. Detta kan ses bland 

annat genom begreppet ”advocacy”, som har en nära koppling till makt som fullmakt, 

eftersom sjuksköterskan antar rollen som patientens företrädare och talesman i syfte att 

minska sårbarhet och öka patientens självständighet och makt över sig själv. Samtidigt finns 

en risk att sjuksköterskans advocacyroll ökar makten över patienten, eftersom patienten inte 

kan välja sin sjuksköterska. Sjuksköterskan kan även anta en förmyndarmentalitet som 

istället för att lyfta upp patienten, trycker ned individen vilket blir till ett förminskande. 

Förmyndarmentaliteten innebär att vårdaren missbrukar sin makt genom makthierarkins 

fullmakt, och tar sig därigenom allmakt och försummar sin förmåga till ett kärleksfullt 

vårdande. Förminskandet i sig ökar lidandet och förtvivlan hos patienten, och kan leda till 

det som Rundqvist (2004) beskriver som vanmakt, då patienten upplever sin existens som 

hotad när myndigheten försöker tas ifrån en. Den kraft och energi som patienten har går till 

kampen om existensen och värdigheten, detta gör att hälsoprocesser avstannar och 

vanmakten och lidandet ökar och blir outhärdligt. 
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2.4 Problemområde 

Tvångsvård och främst tvångsåtgärder är ett etiskt laddat område, där det inom barn- och 

ungdomspsykiatrin finns brist på forskning som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att 

medverka vid tvångsvård och tvångsåtgärder.  

Det existerar forskning som handlar om sjuksköterskors upplevelser av att medverka i 

tvångsvård och tvångsåtgärder inom vuxenpsykiatrin, vilket visar att det är ett komplext 

område med många utmaningar. Eftersom det finns skillnader mellan barn och vuxna är det 

inte givet att den forskningen är överförbar till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är också 

vedertaget att barn är beroende av att känna sig och att bli omhändertagna av vuxna, vilket 

man behöver ta hänsyn till inom vården.  

Behovet av studier inom detta område stärks utifrån det faktum att det både finns makt- och 

beroendeförhållanden mellan barn och vuxna, samt mellan patienter och vårdare. Därför 

finns det ett behov av att undersöka och beskriva etiska aspekter ihop med yrkesetiska 

aspekter, då dessa ofta är sammanflätade och ej går att särskilja. Samt då det finns en brist på 

forskning som fokuserar på sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och 

tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid 

tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn. 

4 METOD 

En fenomenologisk design valdes där det gemensamma för de fenomenologiska traditionerna 

är en önskan att förstå innebörden i den levda erfarenheten av ett fenomen. Synen på 

människan är individualistisk, det är individens egna upplevelser av livsvärlden som studeras 

och önskas förstås. Kunskapen ger olika innebörder av det studerade fenomenet och ses 

därför inte som några absoluta sanningar eller definitiva förklaringar av fenomenet. Den 

levda erfarenheten utgår ifrån människan som individ, där individens upplevelser av 

livsvärlden och ses inte som någon absolut sanning av det studerade fenomenet (Persson & 

Sundin, 2012). Studien har en kvalitativ induktiv ansats, då författaren av detta arbete har 

kunnat dra slutsatser av de beskrivna upplevelserna som blivit sprungna ur insamlad 

information via intervjuer. Den insamlade informationen har analyserats och utifrån 

analysen har slutsatser slutligen kunnat dras. Datainsamlingen utfördes via intervjuer för att 

få fatt i fenomenet, där personernas berättelser blev föremål för analys och tolkning (Billhult 
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& Henricson, 2012). För analys valdes en fenomenologisk hermeneutisk metod utifrån 

studiens syfte, då denna handlar om att beskriva upplevelser. Levda erfarenheter beskrivs av 

Lindseth och Norberg (2004) som utvecklat den vetenskapliga tolkningsmetoden 

fenomenologisk hermeneutik. Där levda erfarenheter beskrivs som innebörder av 

erfarenheter som kommer inifrån och inte utifrån, och är en upplevelse av ett sammanhang 

som utgör en innebörd. Utifrån denna studies syfte som är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av ett visst fenomen passade därför denna metod bra genom vilken analysen 

sedan formades utifrån. 

4.1 Urval 

Personerna som intervjuats är sjuksköterskor som arbetar inom barn- och 

ungdomspsykiatrisk slutenvård, då det oftast är där som tvångsvård och tvångsåtgärder 

förekommer. För att få tillstånd till genomförandet av studien skickades först ett 

informationsbrev (bilaga A) ut till verksamhetschef på den valda enheten. Därefter skickades 

informationsbrev (bilaga B) ut till arbetsplatsen riktade till de anställda sjuksköterskorna på 

enheten. Författaren valde att inte begränsa sig till endast specialistutbildade sjuksköterskor, 

detta för att öka chanserna till att få ett större urval. Det önskade totala antalet 

forskningspersoner var cirka fem till sex stycken, men det blev tillslut fyra sjuksköterskor 

som gav sitt samtycke till att delta. Vid tidpunkten för intervjuerna, vårterminen år 2016, 

hade tre av totalt fyra forskningspersoner vidareutbildningen specialistsjuksköterska inom 

psykiatrisk omvårdnad. Alla forskningspersonerna är kvinnor. Det finns variationer i 

erfarenhet med antal år i yrket, samt antal år med erfarenhet inom arbetsområdet psykiatrisk 

omvårdnad. Den som arbetat längst inom psykiatrin har arbetat sedan år 2008, och den som 

arbetat kortast tid inom psykiatrin har arbetat sedan år 2014. Den som arbetat längst antal år 

som färdigutbildad sjuksköterska har arbetat sedan år 2006, den som arbetat kortast tid som 

färdigutbildad sjuksköterska har arbetat sedan år 2014. 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes via intervjuer med sjuksköterskor som lämnat skriftligt 

samtycke till deltagande i studien. Först utformades en intervjuguide (bilaga C) med frågor 

som på ett bra sätt kunde ringa in forskningsfrågan. Studiens syfte har dock justerats och 

ändrats efter det att intervjuerna i studiens genomfördes, därav intervjuguidens 

originalformuleringar (för mer information om hur detta hanterades hänvisas till avsnittet 

metoddiskussion). Intervjuguiden fungerade som ett stöd igenom intervjuerna för att kunna 

utforma intervjuerna ifrån. Inledningsvis öppnades intervjuerna upp med informella samtal, 

inledande småprat så att en trygghet och tillit kunde uppnås vilket skapade ett bättre 

samtalsklimat. I den informella delen av samtalet gavs information om studien, samt frågor 

om forskningspersonen, och öppna frågor om ämnet för att skapa ett mer avslappnat och 

tillåtande klimat (Persson & Sundin, 2012). Intervjuerna genomfördes i ett avskilt mötesrum 

som låg i nära anslutning till vårdavdelningen där samtliga sjuksköterskor arbetade, alla 
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intervjuer genomfördes under våren 2016. En bit in i intervjuerna kom själva kärnfrågan i 

ämnet. Genom intervjufrågorna sökte författaren efter forskningspersonernas berättelser om 

upplevelser utifrån det studerade fenomenet och som de önskade delge. Uppföljande frågor 

förekom spontant och fortlöpande för att uppmuntra berättandet och för att bättre komma åt 

kärnan i det sagda som styrdes av studiens syfte (Persson & Sundin, 2012). Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon som sedan skrevs ut ordagrant via transkribering. Tiden 

på intervjuerna varierade mellan cirka 40–60 min. I avslutningsfasen av intervjuerna ställdes 

en avrundande fråga som möjliggjorde för deltagarna att komplettera eller utveckla något av 

det som tidigare sagts. Intervjuerna transkriberades sedan manuellt från ljudfil till text på 

dator. 

4.3 Analys 

Fenomenologisk hermeneutisk metod som beskrivs av Lindseth och Norberg (2004) 

användes för att analysera insamlade data. Detta gjordes i tre analyssteg. Vid analysen av den 

insamlade datan användes en hermeneutisk process, som innebar att författaren rörde sig 

mellan helheten och delarna, och mellan att förstå och att förklara det som hittats. Slutligen 

skapades en helhetsförståelse (Lindseth & Norberg, 2004). 

Den första delen av analysen bestod av en konstnärlig naiv tolkning av intervjutexterna, där 

en första naiv förståelse av texterna som helhet fick äga rum. De transkriberade 

intervjutesterna lästes igenom var för sig i sin helhet. Därefter formulerades en naiv 

förståelse för varje intervjutext. Slutligen formulerades en sammanvägd naiv tolkning. Här 

utgick författaren ifrån det som uppfattades vara andemeningen i det sagda, vad som var 

mest talande i varje intervjutext (Lindseth & Norberg, 2004). 

Den andra delen av analysen bestod av en mer strikt strukturanalys, där tolkning ej får ske 

för tidigt i analysprocessen, då det annars kan riskera att bli spekulationer. Detta är 

analysens förklarande moment där man skapar distans till texten genom att bryta ned den till 

mindre beståndsdelar. Innehållet i intervjutexterna bröts ned till meningsbärande enheter 

som sedan kondenserades för att komma åt det som var mest viktigt utifrån studiens syfte 

och det som var mest tydligt i det sagda. Därefter abstraherades de meningsbärande 

enheterna till subteman och teman som sedan kom att bli synliga i strukturanalysens 

resultattext (Lindseth & Norberg, 2004). 

Slutligen bestod den sista delen av analysen av en sammanvägd tolkning. Där de två tidigare 

stegen i analysen sammanvägdes med stöd av den teoretiska referensramen. Utifrån detta 

skapade författaren en tolkad helhet där även en ny övergripande helhetsförståelse för det 

valda fenomenet formulerades (Lindseth & Norberg, 2004). 
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4.4 Förförståelse 

Människan tolkar alltjämt saker utifrån sin egen förförståelse, det innebär att ny information 

tolkas och filtreras genom det som vi redan vet, och därmed färgas den nya informationen 

genom förförståelsens filter. Vi kan inte befria oss helt ifrån den, men däremot kan vi vara 

medvetna om att den finns där och att den även kan påverka oss i vårat sätt att förstå och 

tolka saker på. Genom medvetenheten om förförståelsen minskar risken för att den skall 

påverka vårat sätt att tolka alltför mycket, då medvetenheten kring att den finns gör att vi tar 

kontroll över den och kan på så vis till viss del styra vårat sätt att tänka och tolka. Det innebär 

att vi blir kritiska till vårat sätt att reflektera på, kritisk reflektion, och på så vis kan vi bredda 

våran medvetenhet om oss själva och hur vi tänker (Lindseth & Norberg, 2004).  

Författaren har tagit detta till sig och försökt att hålla sin egen förförståelse på avstånd, 

genom att vara kritiskt reflekterande gentemot sin egen förförståelse och vid formuleringen 

av resultatets olika delar. Dock har den kreativa och konstnärliga sidan i den valda metoden, 

fenomenologisk hermeneutik, tillåtit att genom den naiva förståelsen ge ett friare spelrum för 

tolkning och förståelse, ställt i kontrast till den mer vetenskapliga, neutrala och strikta 

strukturanalysen. Tillsammans utgör dessa två delar i resultatet en helhet som kompletterar 

varandra. 

4.5 Etiska överväganden 

Grunden i all etisk forskning är principen att inte skada de individer som deltar i studien, 

samt att värna om människors lika värde, integritet och självbestämmande (Kjellström, 

2013). Författaren till denna studie tänker sig att det valda ämnet kan vara etiskt känsligt på 

så vis att det väcker minnen till liv som kan bli obehagliga eller smärtsamma för 

forskningspersonen. Då det utifrån metoden handlar om att berätta om en händelse från det 

förflutna och ta fram det i nutida ljuset. Därför har författaren låtit forskningsetiska principer 

vägleda igenom hela projektets gång, allt ifrån datainsamlingen med intervjuerna, till hur 

insamlade data förvaras på ett säkert sätt och avidentifierats.  

Genom arbetsprocessen har författaren tagit hänsyn till vetenskapsrådets riktlinjer (2002) 

som innehåller de fyra forskningskraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Detta gjordes genom att forskningspersonerna 

först fick ta del av skriftlig information om studiens syfte genom det missivbrev som 

skickades ut till utvald arbetsplats. De fick därefter självständigt ta ställning till om de 

önskade delta eller ej, genom att återsända samtyckesblankett till att delta i studien (bilaga 

B). Författaren till arbetet valde att inte åka ut till arbetsplatsen personligen för att ge 

information om studiens syfte, detta för att möjliggöra autonomin samt förhindra 

upplevelsen av yttre påtryckningar eller tvång om att delta. För att värna om 

forskningspersonernas integritet och undvika obehörigas insyn, så har all insamlad data 

förvarats med lösenordsskydd där endast författaren kunnat komma åt känsliga uppgifter, 

samt att all insamlad data har hanterats med sekretesskydd på så vis att data har 

avidentifierats i det färdigställda materialet. Dock kan anonymitet aldrig garanteras i en 

studie. Den insamlade datan har inget annat användningsområde än för 
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forskningsändamålet, och kommer endast nyttjas för att främja forskning och utveckling 

inom vården, den kommer ej utlånas för kommersiella bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. 

5 RESULTATREDOVISNING 

Nedan följer presentation av resultatets olika delar som är utformade enligt de olika faserna i 

den fenomenologisk hermeneutiska metoden (Lindseth & Norberg, 2004). Genom analysens 

olika delar har författaren ämnat få fatt i och att beskriva fenomenet hur det är för 

sjuksköterskor att vårda barn på tvångsvård och att medverka i tvångsåtgärder.  

5.1 Naiv förståelse 

Den naiva förståelsen av sjuksköterskornas upplevelser, som framkom via berättelserna, är 

att det existerar skillnader mellan hur dom upplever det att vårda ett barn på tvångsvård och 

att behöva utföra tvångsåtgärder, och förekomsten av etiska utmaningar i det. Å ena sidan 

beskrivs tvångsvård och främst tvångsåtgärder som något som väcker starka känslor. Det är 

något som upplevs som svårt och tungt, och som starkt går emot sjuksköterskans inre 

övertygelser om vad som är en god vård, då det upplevs som ett övergrepp mot barnet och att 

det sker en maktförskjutning som blir total. Å andra sidan beskrivs tvångsvård och 

tvångsåtgärder som en tillgång och ett hjälpmedel, något som underlättar i arbetet med 

barnet, även något som i vissa fall kan rädda liv. Det beskrivs att tvångsvård och 

tvångsåtgärder är något man helst vill undvika så långt som möjligt, och att det är det sista 

alternativet man väljer. 

För att skydda sig själv vid utförandet av tvångsåtgärderna, stänger sjuksköterskan medvetet 

av sina egna tankar och känslor och fokuserar på det praktiska utförandet istället. Det 

framkom att det existerar rädslor av olika slag hos sjuksköterskan, när det gäller att gå emot 

sig själv och sina inre övertygelser och att stänga av sina egna tankar och känslor, vad det kan 

leda till i förlängningen, samt barnets syn på sjuksköterskan. Det faktum att man både gör 

tvång mot barnet samt mot sig själv, då man gör något mot även sin egen vilja gör att det 

uppstår oroskänslor och rädsla över hur det kan komma att påverka en som person. Även 

rädsla för att framstå som någon som tycker om att ta makt över andra människor, som i 

detta fall är barn. Det finns också en yrkesetisk kollision inom sjuksköterskan när det gäller 

viljan att alltid göra gott och göra det bästa för barnet, att arbeta mot hälsa, och att samtidigt 

ha arbetsuppgifter som innefattar användandet av tvångsvård och tvångsåtgärder, och att 

skapa en helhet av dessa två.  

Det finns olika upplevelser om vad som är en god vård, vad som är ”det bästa” för barnet, 

samt vad sjuksköterskans huvudsakliga uppgift borde vara. Däremot finns det en unison 

uppfattning och förståelse för behovet av tvångsvård, varför tvångsvård finns, och varför 
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tvångsåtgärder i vissa lägen kan vara till nytta. Men samtidigt finns det även en tveksamhet 

till om tvångsvård och tvångsåtgärder i alla lägen är till nytta i de situationer där det har 

beslutats om att tvångsvård eller tvångsåtgärder skall vidtas och utföras. Då det upplevs som 

att det egentligen aldrig finns några självklarheter eller garantier när det kommer till 

tvångsvård och tvångsåtgärder, det vill säga huruvida de gör mer skada än nytta. Det finns 

alltså en paradoxal förståelse för tvångsvårdens nytta, huruvida den gör gott eller ont, både 

kortsiktigt och långsiktigt. 

5.2 Strukturanalys 

I strukturanalysens resultat framkom det fem stycken teman med tillhörande fjorton 

subteman, (se tabell 1.) 

Teman Subteman 

1. Att inte nå fram  

  

2. Att hantera egna reaktioner Att bli illa berörd 

 Att stänga av sina känslor 

 Att härbärgera känslor kring händelser 

 Att urskulda 

  

3. Att ifrågasätta det man gör Att gå emot sig själv 

 Att rannsaka sig själv 

 Att tvivla 

 Att uppleva maktövertag 

  

4. Att finnas till för barnet Att ha en ärlig och tydlig kommunikation 

 Att leva sig in i barnets situation 

 Att vara barnets advokat 

  

5. Att vilja jobba på ett annat sätt Att ha en tudelad huvuduppgift 

 Att överväga att byta jobb 

 Att uppleva brister i samarbete, vårdkultur och 
organisation 

Tabell 1. Teman och subteman 

 Att inte nå fram 

Detta tema fokuserar upplevelser av att inte kunna kommunicera med barnet på det sätt man 

skulle önska, exempelvis för att det är svårt att nå fram då barnets tidigare kontakt med 

psykiatrin varit sådan att barnet saknar tillit och förtroende för vården. Andra 

omständigheter som gör att sjuksköterskor upplever att de inte når fram till barnet är att de 

själva inte förstår barnet eller upplever att barnet inte förstår dem, eftersom de inte talar 

samma språk, eller för att barnet har någon form av kognitiv funktionsnedsättning. 
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..alltså han var som en liten virvelvind när han agerade ut...och jag var med vid nån situation 

där han vart bältad, och just den känslan att han inte riktigt...visste vad som...alltså det att 

kunna förstå liksom handling och konsekvens, eller förstå sitt sammanhang då…och då blir det 

ju på en…genast väldigt kämpigt. (2) 

Upplevelsen av att inte helt kunna förstå eller nå fram till barnet, trots att man försöker att 

förklara sina intentioner och handlingar för barnet, bidrar till frustration och känslor av 

otillräcklighet. Att inte nå fram till barnet och själv inse att tvångsåtgärden kommer att 

orsaka ett lidande för barnet, och att kunna balansera upp det lidandet är svårt. 

..och den rädsla som det innebär liksom att hon tror att hon är besatt och just att hon agerade 

ut så pass så att man fick bälta henne, och försöka nå henne i det, liksom att…vad hon faktiskt 

led av. Och det gick ju som sagt att medicinera, så tillslut kunde vi liksom nå henne mer och 

mer. Men där, det blir ju ändå ett lidande i form av att inte veta vilken form av övergrepp hon 

har varit med om. (2) 

När man upplever att man inte når fram kan det vara svårt att arbeta för att förebygga hot 

och våld. Det kan exempelvis handla om att det är svårt att förutse mönster och 

varningssignaler eller att bedöma de bakomliggande orsakerna till patientens lidande. 

Upplevelsen av att inte nå fram skapar då frustration och leder till en känsla av otillräcklighet 

eftersom sjuksköterskorna vill förhindra och undvika tvångsvård och tvångsåtgärder. 

 Att hantera egna reaktioner 

Att som sjuksköterska vara med om att vårda ett barn mot dess vilja väcker tankar och 

känslomässiga reaktioner. Detta tema byggs upp av fyra subteman, där det första handlar om 

att bli illa berörd. Detta händer när sjuksköterskorna ser att en tvångsåtgärd leder till ett 

lidande och en hopplöshet hos barnet och känner att åtgärderna ej är berättigade. 

Och just den här killens vånda inför det här, att ”nu ska jag in hit igen och ingenting kommer 

att hända och jag kan inte förändra någonting och pappa finns inte på min sida”…ee…det 

tyckte jag var jättejobbigt. (1) 

Sådana situationer berör sjuksköterskorna som bär med sig barnen och deras historia. 

Sjuksköterskorna blir också illa berörda i situationer där de ser att anledningen till att barnet 

vårdas mot sin vilja mer ligger i existentiella eller sociala problem och då man känner sig 

osäker på hur barnet har det i sin vardag. 

Jo…det är klart att hon var…hon var deprimerad, hon led av PTSD, allvarliga trauman, alltså 

ganska pågående trauman också i och med att hon inte hade någonstans att ta vägen…och 

sådana går ju liksom inte att medicinera...jo, depressionen absolut, men…men man kan inte 

medicinera bort...att hon inte har...ett liv att komma till. (2) 

Nästa subtema handlar om att stänga av sina känslor. För att undgå att bli berörd av barnets 

lidande stänger sjuksköterskorna av sina inre känsloliv. 
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..ja och det tänker man inte på då när du är där, för då är du ju den där roboten som gör det du 

ska, och du sätter dej ju inte och reflekterar ”hur känner jag nu när jag ska ge den här 

sprutan?”...det är…det gör man ju inte. (4)  

Situationen är paradoxal då medvetenheten om att man gör detta också skapar oro över vad 

de avskärmade känslorna kan leda till. 

Man kan prata om att dö på många sätt, men det där är ju ’ett döende’ som man…alltså...det 

här får man ju inte tappa, jag, jag vill verkligen inte bli en sån sköterska eller person som inte 

bryr sig, som kan skala av den här delen, bara för att stå ut eller så. (1) 

I subtemat att härbärgera sina känslor beskrivs hur krävande tvångsåtgärder är. 

Bältesläggning leder till adrenalinpåslag och starka obehagskänslor såsom ilska, rädsla, vrede 

osv. Till skillnad mot det föregående subtemat känns sjuksköterskorna här vid sina känslor 

och klarar av att bära dem under tvångssituationen. Efteråt tar de sig tid till att komma ned i 

varv och tänka över saker som man hade kunnat göra annorlunda, om det som gjordes var 

rätt eller det bästa alternativet i situationen. 

...för det är ju klart att det alltid är avvägningar liksom att ”skulle jag ha sagt till den 

personalen?” liksom att.…”var han för hårdhänt där?” eller liksom ”var dom för högljudda, fick 

jag inte till det liksom…dialogen på ett bra sätt?”…så. (2) 

En annan möjlighet är att spegla händelsen tillsammans i personalgruppen. Genom att 

tillsammans reflektera över det som skett och ventilera sina känslor får sjuksköterskor 

perspektiv på händelsen. 

Det fjärde subtemat, att urskulda, innehåller tankestrategier för att minska skuldkänslor hos 

sig själv, där urskuldandet lugnar de egna känslorna. 

Även fast det är jobbigt att bälta ett barn, så vet man att det är ju för den eget bästa, för då kan 

man göra så att den blir lugn och...ger den en injektion…för den...den är ju inte 

hemma...liksom i huvudet...det är ju inte den personen...som är…för så...det säger dom ofta 

när dom...liksom är friska sen och blivit utskrivna, och dom kommer ju ihåg allting, från sin 

psykos liksom…vad som har hänt och sådär, då brukar dom ju be om ursäkt och ”gud så jag 

betedde mig!” och ”förlåt, jag fattar inte hur jag kunde vara så..” sådär...så att...och dom tackar 

ju så mycket sen, och då känns det så bra! Då får man liksom bekräftelse på att det…ja men det 

är ju värt det, så. Och det är typ det man får tänka på när det är sådana jobbiga stunder. (4) 

Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att ha med sig att de gör någonting i stunden, för 

att det skall bli bättre senare för barnet, och att barnet ofta saknar sjukdomsinsikt. 

Sjuksköterskorna upplever att det känns lättare att medverka vid tvångsåtgärder när de vet 

att det leder till något bra, de har då lättare att acceptera arbetsuppgiften trots att de blir illa 

till mods. 
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Jag kan liksom acceptera det, för att det blir något bra av det, även om man…. Man kan ju bara 

tänka sig själv att nån gör någonting…. fast då tänker jag att då är kanske inte jag i mina 

sinnens fulla… alltså så att jag inte kan välja heller. (3) 

Ett annat sätt att urskulda är att lägga över ansvaret för tvångshandlingen på att det är en 

läkarordination och att någon annan annars hade utfört uppgiften. Om det skulle ske något 

fel i samband med tvångsåtgärden så är det då inte ens eget fel eller ansvar. 

 Att ifrågasätta det man gör 

Detta tema handlar om inre motsättningar som berör tankar och känslor om vad som kan 

vara rätt eller fel, det inbegriper även känslor av tvivel samt upplevelsen av maktövertag. Till 

detta tema finns det fyra subteman. Det första handlar om att gå emot sig själv, och innebär 

att sjuksköterskorna gör tvångsåtgärder mot sin egen övertygelse. Dom accepterar 

arbetsuppgifterna som tvångsvården och tvångsåtgärderna innebär då de har sitt syfte, men 

det blir paradoxalt då de även känner en motvilja. 

Det handlar ju ändå någonstans om att se sig själv i spegeln varje dag och känna att jag har 

gjort mitt bästa, och det är inte mitt bästa när jag har stått där och tvingat någon till något. 

Ee… även om det gör gott i slutändan, det är jättekonstigt, jag kan inte bortse ifrån det. (1) 

När sjuksköterskorna ska göra något mot deras egna övertygelser så känns det svårt. Det blir 

inte heller rätt mot barnet om sjuksköterskorna ska göra en tvångsåtgärd som inte känns rätt 

för dem själva. 

Sjuksköterskorna upplever ett inre motstånd till tvångsvård och tvångsåtgärder eftersom de 

inte vill göra något mot en annan människas vilja. Dom ifrågasätter handlingarna de gör 

eftersom det kolliderar med deras inre bild om vad som är det bästa. Det finns en oro och 

rädsla över att bli förknippad med ondska och maktutövning och sjuksköterskorna upplever 

att de gör ett övergrepp när man tvingar någon till något. En sjuksköterska berättar: Det är 

ganska enkelt, det är som att klä av en människa helt, och sedan antastar du den. (1) 

Det andra subtemat att rannsaka sig själv, innebär att sjuksköterskorna undersöker sina 

samveten. När sjuksköterskorna rannsakar sig själva så ifrågasätter dom sig själva i 

förhållande till det de gör. Sjuksköterskorna menar att det handlar om inre etiska aspekter 

och värderingar, där åtgärderna de gör får dem att vända blicken inåt och de ifrågasätter sig 

själva. Sjuksköterskorna upplever en oro över att arbetsuppgifterna kommer påverka dom på 

ett djupare plan, dom ifrågasätter därför det dem gör. 

Vad det gör med ens person att göra så här varje dag hela resten av sitt arbetsliv tex, eller för 

den tid man nu är på platsen, vad händer inuti? Vad händer med din syn på människor och 

vad händer med din syn på livet, hopp, hopplöshet… ja? Hälsa… vad är det vi jobbar med 

egentligen? (1) 
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Det tredje subtemat, att tvivla, handlar om sjuksköterskornas tankar över om handlingarna 

de gör är rätt. När sjuksköterskorna känner tvivel så ifrågasätter dom om själva handlingen 

och bedömningen av patientens tillstånd är korrekt eller ej. 

Då man känner att rent att det svajar lite på själva läkarbedömningen till att börja med, liksom 

att själva bedömningen vad patienten faktiskt lider av.…och vad som är primärt i patientens 

lidande, och uttryck för lidande, att man känner att det redan där blir knepigheter. (2) 

Sjuksköterskorna menar att tvångsvård och tvångsåtgärder är ingen självklarhet, då det även 

kan ge upphov till problem tillexempel provokation, vilket skapar tveksamhet över 

tvångsåtgärdernas nytta. 

Det femte subtemat handlar om att uppleva maktövertag. Sjuksköterskorna upplever att de 

har ett maktövertag och har all makt i sina händer där barnet på så vis blir utelämnat åt 

vårdpersonalen. Sjuksköterskorna känner att de påverkar och kränker barnet genom 

maktövertaget, vilket får dem att ifrågasätta tvångshandlingarna. Sjuksköterskorna upplever 

en rädsla och oro över hur maktövertaget och tvångshandlingarna påverkar barnet. 

Om vi antar att barn är mer formbara, än vad vuxna generellt sett är, ja då är det ju ännu mer 

illa...tänker jag. Då har vi ännu mer makt som vi utnyttjar, och hur gör vi? Vi lär barnet att 

”dina gränser skiter jag i…jag kliver över dom med buller och bång”…vad gör det med barnet 

liksom? (1) 

Sjuksköterskorna upplever att tvångshandlingarna sänder signaler till barnet att de inte bryr 

sig om gränser och integritet, det skapar en oro över vad de förmedlar och hur det kan 

påverka barnet framöver. De känner tvivel över den situationen som blir vid bältesläggning, 

eftersom de upplever att det blir ett maktövertag. 

Att det är liksom fem vuxna människor som håller fast ett barn och förflyttar ett barn till en 

säng och spänner fast det…det är…när man tänker på det så, så låter det ju helt sjukt, att det är 

typ ens är lagligt liksom. (4) 

Sjuksköterskorna upplever att maktförskjutningen som blir vid tvångsvård aldrig kan bli 

positivt, då en ökad kontroll av patienten också leder till en ökad känsla av maktlöshet, då 

dom tar makten över en annan människa, vilket får dom att ifrågasätta det de gör. 

 Att finnas till för barnet 

Detta tema innehåller tre subteman där det första handlar om att ha en ärlig och tydlig 

kommunikation. Genom kommunikationen önskar sjuksköterskorna upprätta förtroende och 

tillit i vårdrelationen. Det handlar om att låta sin välvilja lysa igenom trots att man genomför 

åtgärder mot barnets vilja, och minska risken för missförstånd. Genom kommunikationen 

visar sjuksköterskorna att de finns till för barnet. 
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Alla har ju.…alla har ju hjärta, tänker jag, som jobbar med det här…hoppas jag... mina kollegor 

har det i alla fall, och då får man utgå ifrån väldigt tydligt för barnet och berätta, barn är 

tydliga, vi behöver vara tydliga, är det någonting jag själv inte kan stå för, ja men då måste jag 

ju.…känner jag…annars blir det så...fel i kommunikationen med barnet. (1) 

Sjuksköterskorna upplever att de gör ett bra jobb när de vänder sig direkt till barnet och inte 

talar över huvudet på barnet. Genom kommunikationen försöker sjuksköterskorna att 

minska det glapp som finns mellan patient och vårdare vad gäller maktobalans. 

Det andra subtemat, att leva sig in i barnets situation, handlar om att sjuksköterskorna 

försöker sätta sig in i hur en annan människa upplever någonting. När sjuksköterskorna lever 

sig in i barnets situation så ökar förståelsen för barnet och sjuksköterskorna visar att de finns 

till för barnet. Att leva sig in i någon annans livsvärld kan bli riskabelt på så vis att 

sjuksköterskorna får svårt att släppa jobbet, samtidigt är förmågan viktig då den fördjupar 

och påverkar vårdrelationen och kvalitén på vården vilket definierar en god vårdare. 

Det är ju lite farligt, men…man kan ju inte låta bli. Men det är väl, alltså, det är väl det som gör 

att man blir en bra vårdare också. Att man inte är isdrottningen heller…det kan man inte vara, 

men man får inte gå in för mycket för då...för det har ju varit ett problem för mig att jag har 

tagit med mig mycket hem, jag drömmer och jag är på jobbet hela tiden. Så...men…så det är 

lite farligt. Men jag tror att det gör en till en bra vårdare. (4) 

Sjuksköterskorna upplever att det känns som en principsak att visa barnet att de finns där 

och att man bryr sig om och vill barnets bästa. När sjuksköterskorna försöker leva sig in i 

barnets situation sker automatiskt en kritisk granskning av vården de själva ger, tillexempel 

kan det kännas svårt att i alla lägen följa de regler som finns på vårdavdelningen när de ser 

att det blir till ondo och inskränker ett barns livsrum och blir till hinder i barnets resa mot 

återhämtning. Sjuksköterskorna upplever även att tvångsvården kan orsaka följder då det 

journalförs och följer med barnet igenom livet, vilket gör att de tänker till en gång extra om 

tvångsvården verkligen är nödvändig. 

Det tredje subtemat, att vara barnets advokat, innefattar bland annat att sjuksköterskorna 

hjälper barnet att föra dennes talan, att göra barnet delaktig i sin vård, och att jobba för och 

stå upp för barnets rättigheter, genom detta finns sjuksköterskorna till för barnet. Att vara 

barnets advokat innebär även att hjälpa barnet att hitta sin inre motivation och vilja till att 

frivilligt ta emot vård, att få barnets samtycke till vården som erbjuds och som bedöms att 

barnet har behov av, så att LPT kan avskrivas och således även undvika tvångsåtgärder. 

Men att försöka hitta dom där små, liksom, motivations...hålen…eller 

motivations…kvistarna…som patienten ändå liksom kanske, att man kan hitta någonting där 

patienten kanske är delaktig och sen jobba utifrån det… så att man får patienten...att 

medverka till sin vård och…och lyckas hitta en bra balans i vad som blir målet med 

inläggningen. Så man jobbar ju kanske ännu mera aktivt om den är tvångs…på tvångsvård 

att.…att få med sig och få fram liksom patientens egen delaktighet så…så att man kommer 

vidare. (2) 
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Sjuksköterskor upplever att de tänker extra mycket på sitt bemötande av barnet när barnet 

befinner sig på tvångsvård, samt att vara ödmjuk i sin framtoning och att ge information till 

barnet.  

Jag är extra mån om att patienten ska känna sig delaktig, få information, man blir som extra 

ödmjuk i allt och så... och i bemötande, ja men man tänker på det mera på nåt sätt…för nu är 

patienten här mot sin vilja så ska man ändå försöka att göra det så bra som möjligt… ja. Så det 

är väl det jag tänker mest på. (3) 

När sjuksköterskorna blir barnets advokat jobbar sjuksköterskorna extra aktivt med alla ovan 

nämnda delar, för att få det så bra som möjligt för barnet. 

 Att vilja jobba på ett annat sätt 

Detta tema innehåller tre subteman, där det första handlar om att ha en tudelad 

huvuduppgift. Innehållet utgörs av sjuksköterskornas tankar och åsikter om vad som är 

professionens ansvarområde och huvuduppgift, där de känner sig splittrade över de olika 

funktionerna som de har. 

Ungdomarna hotar och misshandlar sina anhöriga, närstående... ee och då kan jag också tycka 

att ja men då har vi en samhällsskyddande funktion, men det är ju å andra sidan inte våran 

huvuduppgift, våran huvuduppgift är att vårda, inte samhälls-skydda. Kanske det måste vara 

en annan institution, så att jag står någonstans däremellan. (1) 

Tvångsåtgärderna och det samhällsskyddande perspektivet krockar med grundläggande 

värden. Exempelvis upplevs det hälsofrämjande perspektivet stå i motsatsförhållande till 

tvångsåtgärder. 

Detta leder vidare till nästa subtema, att överväga att byta jobb, eftersom personliga 

egenskaper och övertygelser bidrar till att man hellre vill jobba långsiktigt än akut. 

Det ända sättet att leva vidare med det är att ställa upp för- och nackdelar och tänka ”okej så 

här såg det ut, jag hade inte kunnat göra bättre än så här”, och försöka leva med det. Men det 

är ju också en anledning till varför jag inte ska jobba med akutpsykiatri. Jag vet att det inte 

passar mig. Just för att dom här tvångsåtgärderna går emot mig. Oavsett vad andra människor 

säger. (1) 

Det tredje och sista subtemat handlar om att uppleva brister i samarbete, vårdkultur och 

organisation. Innehållet inbegriper hur sjuksköterskorna har upplevt tvångssituationer som 

kränkande, tillexempel när någon talar över huvudet på barnet, där arbetssättet formas efter 

rådande vårdkultur. Sättet hur vårdpersonal hanterar och agerar i situationen blir på så vis 

avgörande, då det annars kan uppfattas som kränkande. För att man i större utsträckning ska 

kunna undvika tvångsvård och tvångsåtgärder, så upplever sjuksköterskorna att det behövs 

bland annat möjligheter, förutsättningar och ökade resurser för det. Vilket man upplever är 

en brist i organisationen. 
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Man jobbar för...eller avdelningen som jobbar för noll bältningar, liksom att vad skulle krävas 

av oss för att komma dit, det är ju sådana dialoger vi har också liksom att…och det är hemskt 

att säga att det till sist landar i en pengar-fråga, för det handlar om att vi skulle behöva mer 

personal i dom situationerna. (2) 

Sjuksköterskorna upplever brister gällande de regler som finns på vårdavdelningen, att det 

inte går att generalisera reglerna i alla lägen och man önskar att det vore mer flexibelt. Man 

ser även brister då barnets rättigheter försummas när ingen ny läkarbedömning blir gjord 

inom tjugofyra timmar för omprövning av vårdintyg, där tvångsvården bara fortlöper. Något 

annat man upplever som brister är när barn som inte behöver tvångsvård blir tvångsvårdade 

och tvärtom, eftersom det både skadar barnet samt förtroendet och tilliten som finns mellan 

barnet och vården. 

5.3 Tolkad helhet 

Den sista fasen av analysen utgörs av en så kallad tolkad helhet där de två tidigare delarna i 

analysen förs samman till en helhet med stöd i den teoretiska referensramen. Här 

eftersträvas en djupare och sammanvägd helhetsförståelse. En ny formulering av möjliga 

innebörder av upplevelserna av ett visst sammanhang utformas, ett möjligt sätt att ”vara i 

världen” (Persson & Sundin, 2012).  

Mot bakgrund av det resultat som framkommit i de inledande delarna av analysen, så 

kompletteras den teoretiska referensramen med begreppet samvetsstress. Detta är dock 

ingen tydlig teori, utan ett begrepp som lyfts fram av Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin 

(2010). Begreppet samvetsstress innebär att en anledning till att sjuksköterskor blir stressade 

i sitt arbete är att de upplever sig gå emot sitt samvete. Samvetsstress är stress som 

uppkommer vid dåligt samvete och beskrivs vara när individen upplever stress i vad man 

klarar av i relation till de förväntningar och krav som ställs. När man försöker dämpa och 

försumma sitt egna samvete för att upprätthålla självbilden samt för att klara av att 

genomföra de förväntningar och krav som ställs innebär det en samvetsstress och har 

samband med utbrändhet (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, 2007; Juthberg, Eriksson, 

Norberg & Sundin, 2010).  

Nedan presenteras en helhetstolkning av studiens teman, där förståelsen för varje tema 

djupnar i relation till att en övergripande helhetsförståelse tar form. En ny övergripande 

helhetsförståelse formuleras utifrån det mest framträdande och kärnfulla i resultatet, där det 

nya huvudtemat för studien är att balansera maktförhållanden. 

När de tidigare analysfaserna och den teoretiska referensramen relateras till varandra 

framkommer att sjuksköterskors upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot 

barn kännetecknas av att de försöker utjämna den maktobalans de upplever i omvårdnaden 

av barnen. En viss maktobalans finns i alla former av vård, då en vårdrelation till sin natur 

alltid är asymmetrisk eftersom patienten behöver vård (Rundqvist, 2004). I denna kontext 

blir obalansen ännu mera påtaglig, dels på grund av maktförhållanden i relationen barn – 

vuxna, dels genom tvånget. Vårdformen i sig innebär, liksom symptom kopplade till barns 
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psykiska ohälsa, en påtaglig risk för att barnen skall uppleva det som Rundqvist (2004) talar 

om som vanmakt. Sjuksköterskor är medvetna om dessa risker, och strävar efter att dels 

utjämna maktobalansen, dels hantera den samvetsstress detta innebär för dem själva.  

Upplevelser av att inte nå fram kan förstås som grundläggande för samvetsstressen, 

eftersom det är svårt att föra patientens talan och att underlätta situationen så långt det är 

möjligt utan en ömsesidig förståelse. Trots dessa svårigheter finns en strävan efter att finnas 

till för barnet, detta visar sig genom att sjuksköterskor strävar efter att utjämna 

maktobalansen i de maktförhållanden som existerar i en tvångsvårdskontext och i 

vårdrelationen. På olika vis försöker sjuksköterskor att istället få patientens medgivande till 

fullmakt, för att så långt som möjligt undvika att vården präglas av allmakt. Detta gör 

sjuksköterskor genom att på ett ödmjukt med ändå envetet sätt söka efter en förståelse hos 

barnet där verkligheten kan delas och därigenom nå fram till barnet och fullmakt kan ges.  

Sjuksköterskor försöker utnyttja den existerande maktobalansen via att vara barnets 

advokat, genom tillämpning av advocacy som beskrivs av Rundqvist (2004), där 

sjuksköterskan använder sina egna resurser med yttersta syftet att försöka konvertera 

allmakt till fullmakt. Att sjuksköterskor känner tvivel kan förstås av att de upplever att 

vården de ger tillämpas via allmakt och inte fullmakt vilket orsakar vanmakt hos patienter 

som beskrivs av Rundqvist (2004), vilket ger upphov till negativa känslor och skuld och 

därför försöker sjuksköterskor att hantera egna reaktioner för att minska dessa känslor för 

att orka med arbetet. Detta har även ett samband med samvetsstress som beskrivs av 

Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2010), där man bland annat dövar sitt egna 

samvete för att leva upp till de krav som arbetet ställer.  

När sjuksköterskor känner tvivel över om vården de ger är rätt/fel eller till godo/ondo för 

barnet, är det att ifrågasätta det man gör, där grunden till tvivlet kan förstås genom att det 

bottnar i att de upplever att det blir ett maktövertag och en maktobalans där sjuksköterskan 

motvilligt får en dominant roll via allmakten som blir som beskrivs av Rundqvist (2004). 

Upplevelser av att vilja jobba på ett annat sätt kan förstås då sjuksköterskor känner sig 

slitna mellan sitt yrkesprofessionella omvårdnadsuppdrag och de arbetsuppgifter som 

innefattas i tvångsvård, vilket kan bero på den allmakt som beskrivs av Rundqvist (2004) 

som då kan ingå i yrkesrollen vilket orsakar en konflikt. Det kan även förstås som att jobba i 

motvind, då tillräckligt med resurser och förutsättningar från organisationen kan motverka 

och till och med förhindra situationer med tvångsvård och tvångsåtgärder, men där 

sjuksköterskor istället försöker att jämka den bristen genom att arbeta extra hårt för att 

balansera maktförhållanden, för att så långt som möjligt undvika tvångsvård och 

tvångsåtgärder. 

 



21 

6 DISKUSSION 

Först presenteras studiens metoddiskussion och därefter resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen sker en kritisk reflektion över tillvägagångssättet genom den valda 

metodens olika delar. I resultatdiskussionen relateras studiens resultat till tidigare forskning 

inom området och den teoretiska referensramen. Slutligen tas etiska problem upp som 

aktualiserats av studien och presenteras i etikdiskussionen. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att delta vid tvångsvård 

och tvångsåtgärder riktade mot barn. Genom den fenomenologiska delen av metoden 

önskade författaren förstå hur någonting ter sig, innebörden i upplevelsen av ett fenomen, 

där fenomenet var sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och 

tvångsåtgärder riktade mot barn. Kvalitativ design valdes (Billhult & Henricson, 2012) med 

den fenomenologiska hermeneutiska tolkningsmetoden som beskrivs av Lindseth och 

Norberg (2004) där analysmetoden används för att tolka texter, i detta fall 

forskningsintervjuer som transkriberats till text. Genom analysmetoden önskade författaren 

att beskriva möjliga sätt att vara på i världen och hur någonting kan te sig. Det går dock inte 

att hitta en absolut sanning kring den valda forskningsfrågan, då det handlar om olika 

individers upplevelser av livsvärlden, men en ökad förståelse för det studerade fenomenet går 

däremot att uppnå (Persson & Sundin, 2012).  

Vad gäller urvalet av forskningspersoner till studien så var det viktigaste urvalskriteriet att de 

jobbade på en sådan arbetsplats där upplevelser av fenomenet blev möjlig, således inom 

slutenvården på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik för att kunna få fatt i upplevelser 

utifrån forskningsfrågan. Urvalet av forskningspersoner speglade en variation på antal år i 

yrket, vilket kan ses som en styrka då en breddning av upplevelser möjliggjordes. Om urvalet 

är representativt kan man dock ifrågasätta eftersom det endast är kvinnor som deltagit och 

inga män, det hade varit mer intressant om urvalet av deltagarna hade varit av en mer 

heterogen grupp för att få en bredare förståelse av möjliga levda innebörder av 

upplevelserna.  

Under datainsamlingsskedet är det svårt att utesluta om författaren påverkat deltagarna i 

studien genom frågorna som ställdes, skulle fallet vara så är det givetvis inte med uppsåt, 

utan snarare att författarens egen förförståelse i sådana fall slitit sig loss och oavsiktligt 

påverkat deltagarnas svar, vilket ej tillfullo går att utesluta. Dock vet författaren att 

intervjuguiden utgjorde en ram att utgå ifrån, och utifrån de frågorna som ställdes kunde 

forskningspersonernas berättelser växa fram. Trovärdigheten i datainsamlingen 

möjliggjordes då författaren anammade ett förhållandesätt med intentionen att skapa ett 

förtroende i interaktionen med en förtroendefull atmosfär och ett tillåtande klimat, igenom 

vilka författaren eftersträvade att inta en fenomenologisk hållning. Vilket innebär att man 

inte tror sig veta någonting om fenomenet och har ett aktivt lyssnande med genuint intresse, 

samt utan att uttala värdeomdömen om det som berättats om. Vad som ytterligare ökar 
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trovärdigheten är då författaren under intervjuerna aktivt jobbade för att hålla sin naturliga 

förförståelse under kontroll. Genom detta tilläts forskningspersonerna komma till tals och de 

fick berätta om sina upplevelser och innebörderna i dessa (Persson & Sundin, 2012). 

Genom metoden och analysförfarandet sker tolkningar genom förförståelsens filter, där det 

ej kan uteslutas att författarens egen förförståelse har kunnat färga av sig på det slutliga 

resultatet, detta kan ses som en svaghet i studien och är svår att undvika trots kritiskt 

reflekterande. Det beskrivs samtidigt av Persson och Sundin (2012) att man inte kan ställa 

sig utanför sig själv i sin tolkning och förståelse av världen, eftersom det finns ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan vår förståelse och vår värld. Eftersom författaren varit medveten 

om sin egen förförståelse, samt strävat efter att vidga sina vyer för att få syn på någonting 

nytt och förhålla sig kritisk till sin egen förförståelse, så ökar det studiens trovärdighet i 

forskningsansatsen. Den hermeneutiska delen av metoden utgör tolkningskonsten och 

förståelsen, där man stävar efter att förmedla förståelse och innebörder och genom detta ökar 

ständigt vår förförståelse. Trovärdigheten i den genomförda tolkningen styrktes då det 

framträdde en överensstämmelse mellan delarna och helheten, således mellan 

strukturanalysen och den naiva tolkningen. Förståelsen ingår som en del i 

tolkningsprocessen i metoden där man rör sig mellan att tolka fakta och att förstå den, vilket 

tillslut kan leda till en djupare förståelse, och eftersom människors världar ser olika ut 

öppnar detta upp möjligheten för att människor kan tolka och förstå saker på olika sätt 

(Persson & Sundin, 2012). Man kan därför tänka sig att författaren till denna studie lämnat 

sitt egna personliga avtryck genom tillämpningen av metoden. 

Författarens egen förförståelse inledningsvis var att tvångsvård och tvångsåtgärder mot barn 

verkade vara något svårt och tungt, och även något som inte tilltalade. Författarens egna 

upplevelser av medverkan vid tvångsåtgärder har utan tvekan färgat av sig på förförståelsen, 

och det är att det inte är en eftersträvansvärd arbetsuppgift och inget som man vill göra eller 

delta i. Genom arbetsprocessens gång har författaren ändå försökt att hålla sina egna tankar 

och värderingar om fenomenet på avstånd, då det är deltagarnas upplevelser som studeras 

och är intressant för studiens resultat. Genom att röra sig mellan en förståelse och förklaring 

av fenomenet, som beskrivs av Lindseth och Norberg (2004), kunde författarens egna 

förförståelse hanteras, vilket öppnade upp väg för nya tankebanor och förförståelsen kunde 

ändra form, detta benämns även som refiguration som beskrivs av Lindseth och Norberg 

(2004). Detta gjordes genom att författaren rörde sig mellan förståelse och förklaring genom 

närheten den naiva förståelsen i tolkningen av texterna, till en mer distanserad och detaljerad 

strukturerad analys av texternas innehåll där det gick att urskilja delar av fenomenet som 

sedan ledde till en större förståelse än den som fanns innan. I den naiva tolkningsfasen 

kunde ett friare spelrum för ens egna förståelse och tolkningsram äga rum, medan 

strukturanalysen innebar en mer distanserad analys där förklaringar av de levda 

innebörderna kunde framträda genom en mer detaljerad analys av texternas innehåll och 

struktur. Det nya som författaren kunde hitta formulerades sedan i den tolkade helheten, 

vilken är tolkningsmetodens sista analysfas. Där den nya förståelsen för fenomenet blev att 

sjuksköterskor innehar en stark handlingskapacitet och makt att handla åt någon annan 

(barnet) via fullmakt, där de strävar efter att hitta förståelse hos barnet så att livsvärldar kan 

mötas och allmakten kan omvandlas till fullmakt, detta genom det nya huvudtemat att 

balansera maktförhållanden. Det finns möjligheter även i de mest svåra fall, vilket 
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författaren tänker vara viktigt att ha med sig i arbetet när det känns svårt, att man inte ger 

upp och att man fortsätter att sträva efter att göra patienten tillexempel mer delaktig så att en 

balans i maktförhållandet kan uppnås. 

En svaghet som kan lyftas fram är då det i början av studien fokuserades kring etiska 

dilemman och etiska problem, då detta tidigare var forskningsfrågan. Syftet har därefter 

breddats upp och ändrats till att istället inkludera alla möjligheter till upplevelser. 

Författaren tänker att på grund av den tidigare syftesformuleringen kan det ha skett en 

vinkling redan i datainsamlingsskedet utifrån intervjuguiden (bilaga C) som författaren 

utgick ifrån vid insamlingen av data genom intervjuerna, som sedan kommit att forma 

resultatet. Samtidigt var det en öppenhet för att forskningspersonerna inte bara pratade om 

dessa situationer som etiska konflikter utan mer som upplevelser av att vårda i en etiskt svår 

situation, som var anledningen till att syftet förändrades vilket tas som ett tecken på att 

materialet inte begränsats i förhållande till det första syftet. Studiens överförbarhet kan 

tänkas vara möjlig, alltså om resultatet kan användas i andra sammanhang än den där 

studien är utförd. Detta kan dock bara läsaren av studien själv avgöra, och kan göras genom 

att resultatet först de-kontextualiseras, dvs. resultatets kärna lyfts ur ut den kontext som 

studien fokuserar på, för att sedan re-kontextualiseras dvs. återplacera resultatets kärna in i 

läsarens egen aktuella kontext (Persson & Sundin, 2012). 

Vad som kan ses både som en styrka och en svaghet är då studiens resultat visade sig svara 

emot den tidigare forskningen som finns, och på så vis validera det som tidigare forskning 

visat. Det som kan vara svaghet i detta är att man bekräftar sin egna förförståelse, och att 

inget nytt tillkom som kunde gagna utvecklingen av vården och forskningen framåt, 

samtidigt som författaren vet att ingen modifiering av data har skett och det som har 

framkommit är av ärlig natur. Vad som kan vara en styrka i detta är att när fler 

forskningsstudier visar på liknande resultat så ger det mer tyngd åt föreslagna åtgärder för 

framtida förbättringsarbete, det blir därför svårare att blunda för en större mängd studiers 

sammanvägda resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid tvångsvård och 

tvångsåtgärder mot barn, där dessa var: att inte nå fram, att hantera egna reaktioner, att 

ifrågasätta det man gör, att finnas till för barnet, samt att vilja jobba på ett annat sätt. Det 

som blir mest framträdande i studiens resultat som helhet, genom den tolkade helheten, är 

att medverkandet vid tvångsvård och tvångsåtgärder riktade mot barn är laddat med ett 

motvilligt maktövertag med olika aspekter av makt, där sjuksköterskor slits och balanserar 

mellan allmakt och fullmakt som beskrivs av Rundqvist (2004), för att undvika att skapa för 

stor vanmakt hos patienter. 

Det finns både likheter och skillnader mellan studiens resultat och den tidigare forskningen 

som tas upp i bakgrunden. Likheterna är att alla teman från studien går att återfinna i den 

tidigare forskningen, detta tyder på att det finns gemensamma beröringspunkter mellan 
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vuxenpsykiatrisk vård samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård vad gäller sjuksköterskors 

upplevelser av att medverka vid tvångsvård och tvångsåtgärder.  

Något som skiljer ut sig mellan studiens resultat och tidigare forskning som finns inom 

vuxenpsykiatrisk vård, är subtemana: att vara barnets advokat, och att uppleva brister i 

samarbete, vårdkultur och organisation.  

Studien har också flera subteman som inte nämns i den tidigare forskningen, dessa är: att 

stänga av sina känslor, att urskulda, att uppleva maktövertag, samt att överväga att byta 

jobb. Dessa subteman står på så vis ut från mängden i resultatet och i förhållande till den 

tidigare forskningen. 

Temat att inte nå fram syns i den tidigare forskningen på så vis att mötet med patienten och 

vårdrelationen framhålls och där det beskrivs att vårdpersonal upplevde att de inte lyckades 

nå fram till patienterna, vilket också studiens resultat visar då sjuksköterskor önskar nå fram 

till patienter för att uppnå en förståelse och balansera maktobalansen och vanmakten hos 

patienter genom att nå fram och få makten via fullmakt istället för via allmakt. 

Temat att hantera egna reaktioner syns i den tidigare forskningen genom att sjuksköterskor 

försätts i känslomässigt besvärliga situationer tillexempel vid en fasthållningssituation och 

att konfliktfyllda känslor kan mildras om vårdrelationen inte tar skada av 

tvångshandlingarna. När vården präglas av allmakt upplever patienten vanmakt, då påverkas 

även vårdrelationen, detta orsakar negativa känslor såsom dåligt samvete och skuld hos 

sjuksköterskor och de försöker därför hantera detta genom att motverka vanmakten hos 

patienten och försöka utjämna maktobalansen som finns. 

Temat att ifrågasätta det man gör syns i den tidigare forskningen genom att sjuksköterskor 

har en stark pliktkänsla att skydda andra, och då tvångshandlingar är associerade med risken 

att skada så blir det ett misslyckande till att skydda. Tvångshandlingar blir en motsägelse till 

sjuksköterskeprofessionen, vilket gör att sjuksköterskor tvivlar på om det de gör är rätt/fel 

eller blir till ondo/godo för barnet, de ifrågasätter det dem gör där grunden till tvivlet är 

maktobalansen och allmakten som blir. 

Temat att finnas till för barnet syns i den tidigare forskningen där relationella aspekter lyfts 

fram, där beskrivs att sjuksköterskor som odlar vårdrelationer med närhet till patienter även 

kan förstå patienters individuella behov bättre, genom att leva sig in i barnets situation och 

att ha en rak och ärlig kommunikation kommer sjuksköterskan barnet närmre och får en 

bättre förståelse för barnet som individ. Genom att finnas till för barnet arbetar 

sjuksköterskan för att få barnet mer delaktig i sin vård och antar rollen som barnets advokat, 

tidigare forskning beskriver också delaktighet som en viktig etisk aspekt i beslutsfattande om 

tvångsvård. När sjuksköterskan finns till för barnet genom att ta på sig rollen som barnets 

advokat utjämnas maktförhållanden i tvångsvården.  

Temat att vilja jobba på ett annat sätt syns i den tidigare forskningen då sjuksköterskor 

upplever att det är komplext att medverka i tvångsvård eftersom det blir en motsättning till 

önskan om att göra gott i den terapeutiska rollen sjuksköterskor har. Det blir alltså en 

slitning mellan det yrkesprofessionella omvårdnadsuppdraget och arbetsuppgifterna som 
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innefattas i tvångsvården, vilket kan förklaras av den allmakt som tvångsvård kan präglas av. 

Med ökade resurser kan sjuksköterskors önskan om att jobba på ett annat sätt möjliggöras, 

tidigare forskning beskriver att administrativt och finansiellt stöd genom bland annat ökad 

bemanning och utbildning kan bana väg för arbetsmetoder utan tvång. 

Temat att inte nå fram kan diskuteras utifrån mötet som sker mellan vårdare och patient, 

där det i begreppet mötet som beskrivs i svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för 

omvårdnad (2016) kan verkligheten delas och förstås om partnerskap uppnås i en ömsesidig 

öppenhet och i det ömsesidiga beroendet av varandra. Men hur blir det då när man inte kan 

dela varandras verkligheter och man stöter på hinder i att nå varandra, där det i detta fall är 

sjuksköterskor som upplever att man ej når fram till barnet i en vårdrelation som dessutom 

har en stark asymmetri? Att en vårdrelation är asymmetrisk kan man ej komma ifrån, då 

vårdaren och patienten aldrig kan byta plats med varandra (Rundqvist, 2004), samt då mötet 

blivit till eftersom patienten är i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att inte 

nå fram handlar således om att man inte kan dela patientens verklighet, och ömsesidigheten 

blir svår att uppnå i en tvångsvårdskontext. När man inte förstår varandra samt inte känner 

förtroende så kan partnerskap ej uppnås och verkligheten inte delas på ett ömsesidigt vis. 

Den undermedvetna vetskapen om denna insikt kan förklara varför sjuksköterskor genom 

upplevelsen av att inte nå fram till barnet även känner sig frustrerade i situationen samt 

känner sig otillräckliga. Frustrationen och otillräckligheten som framkommer kan också 

förstås bättre i ljuset av Erikssons (1990) omvårdnadsteori om vårdandets ethos, 

caritasmotivet, där vårdandets kärna beskrivs och som bland annat innebär att en vårdande 

relation med en gemenskap skapas, där vårdaren brinner för att lindra den andres lidande. 

Men då man upplever att man inte når fram till patienten (barnet) och därmed ej kan lindra 

dess lidande, uppstår således frustration och otillräcklighet. 

Detta leder oss naturligt vidare in i sjuksköterskors känsloliv och temat att hantera egna 

reaktioner. Wiklund Gustin (2014) beskriver att känslomässiga erfarenheter samlar man på 

sig igenom livet och är en del av människans helhetsupplevelse av sin verklighet, där 

känslorna som vi upplever både orienterar oss inom oss själva, samt i relation till den värld vi 

lever i. Sjuksköterskor hanterar sina känslomässiga reaktioner på olika sätt, dels genom att 

tillåta sig själv att känna och bli berörd i situationen då man klarar av att bära känslorna, 

men även genom att inte tillåta sig själv att känna, och skjuter på så vis undan det man 

känner och inriktar sig istället på själva görandet för att på så vis skydda sig själv. Rundqvist 

(2004) beskriver att allmakt innebär att en människa tar makten över en annan människa 

där det blir en dominans som orsakar ett lidande, vetskapen om att tvångsvården orsakar ett 

lidande, och att sjuksköterskan får ”den dominanta” maktrollen, där fullmakt ej är möjlig 

eftersom vården ges utan patientens (barnets) tillåtelse då det är tvångsvård, gör att man inte 

står ut med känslorna och stänger istället av. Detta sätt att hantera egna reaktioner var mer 

vanligt förekommande vid tvångsåtgärder än tvångsvård, då tvångsåtgärder upplevs som mer 

påfrestande både ur ett professionellt samt personligt perspektiv. Att sjuksköterskan får anta 

rollen som dominant då man tar makten över en annan människa (Rundqvist, 2004) kan 

tänkas göra att man får känslor av skuld, och för att lugna ned sina känslor och kunna gå 

vidare och leva utan skuld anammar sjuksköterskan olika tankestrategier för att urskulda sig 

själv. 
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Temat att ifrågasätta det man gör, handlar om att det väcks en konflikt inombords. I ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (2012) beskrivs att det i vårdens natur ligger respekt för 

mänskliga rättigheter, rätten till liv och till egna val, till värdighet och att bli bemött med 

respekt. Den inre konflikten kan därför tänkas handla om att sjuksköterskor upplever att det 

blir ett maktövertag som man inte känner sig bekväm med då det krockar både på ett 

yrkesetiskt plan samt på ett personligt plan, eftersom det i mötet med en patient finns ett 

ömsesidigt beroende på en mellanmänsklig nivå som sträcker sig förbi den kliniska 

vårdsituationen och som berör vårdaren personligen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Temat att finnas till för barnet, innebär olika sätt att jobba för barnets bästa. I resultatet 

framkom att sjuksköterskor använder sig av ett barnperspektiv för att bättre kunna förstå 

barnets perspektiv, detta genom att leva sig in i hur barnet kan tänkas uppleva och uppfatta 

någonting, där det i grunden handlar om att sjuksköterskor söker efter en förståelse hos 

barnet för att därigenom kunna mötas och ge vården via fullmakt istället för allmakt. Genom 

kommunikationen och att leva sig in i barnets situation jobbar sjuksköterskan för att minska 

maktobalansen och risken för missförstånd, där det beskrivs att sjuksköterskans förmåga till 

att leva sig in i barnets livsvärld gör en till en god vårdare. Här tänker författaren att det 

handlar om empatiska förmågor hos vårdaren som påverkar utfallet av vården som ges. 

Sjögren (2014) beskriver att vårdaren blir medaktör i lidandets drama för att stödja den 

maktlösa patientens väg mot hälsa, vårdaren blir en ”medvandrare” genom att finnas till för 

patienten i en vårdande gemenskap. Sjuksköterskan upplever att det är en fin balans mellan 

att kunna dela patientens lidande genom professionellt medlidande och ge stöd och samtidigt 

inte gå in för mycket i lidandet så att man själv övertar lidandet och börjar lida. Ytterligare 

som framkom under temat att finnas till för barnet, var att leva sig in i barnets situation där 

sjuksköterskan söker efter att förstå barnets perspektiv genom att ha ett barnperspektiv, och 

sätter således barnet i centrum. Det gör också att man kritiskt granskar den vård man ger 

som därigenom kan tänkas öka patientsäkerheten. Sjuksköterskor upplever att man finns till 

för barnet genom att vara barnets advokat, där begreppet advocacy beskrivs av Rundvist 

(2004) som innebär att man tar på sig en roll genom makten som de innehar som fullmakt 

där man företräder patienten och strävar efter att ge mera makt åt patienten, öka patientens 

självständighet och minska sårbarhet genom det advocacy-stödet som man ger genom 

fullmakt. Detta blir en sorts motvikt till den makt som finns inom tvångsvården och 

tvångsåtgärderna, då det yttersta syftet som advocacy-rollen kan tänkas innebära, är att hitta 

patientens inre motivation till att acceptera och ta emot den vård som erbjuds, och på så vis 

undvika tvångsvården och tvångsåtgärderna och därigenom utjämna maktförhållandena. 

Under temat att vilja jobba på ett annat sätt, framkommer att sjuksköterskor upplever att de 

har en splittrad och tudelad arbetsroll och arbetsuppgifter som medföljer tvångsvården 

orsakar återigen en inre konflikt som leder till att man överväger att byta jobb. Rundqvist 

(2004) beskriver att vårdarens uppdrag är inte främst att genomföra sin egen vilja, utan 

patientens, vilket blir svårt i en tvångsvårdskontext. Rundqvist (2004) beskriver också att 

makt är ett kontroversiellt begrepp för sjuksköterskeprofessionen utifrån ett 

professionsperspektiv, då man är rädd för att ta makten över en patient, därför söker man 

strategier för att utjämna maktförhållandena, såsom advocacy. Rundqvist (2004) beskriver 

att vårdaren per automatik innehar en maktposition både genom sin plats i organisationen 

samt genom sin kunskap, i vårdandets sammanhang som är grunden i vårdrelationen mellan 
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vårdare och patient har man som vårdare ett ansvar för att lindra patientens lidande. Det 

finns en rädsla för att ta makt över patienten, göra något mot någons vilja samtidigt som man 

har ett ansvar att lindra lidande. Maktpositionen existerar redan utan att tvångsvård och 

tvångsåtgärder sker, men där makten blir än mer påtaglig och tydlig i sjuksköterskans roll 

och ansvarsområde när det råder tvångsvård och tvångsåtgärder. Utifrån det vårdande 

meningssammanhanget som beskrivs av Rundqvist (2004), där vårdarens makt över 

patienten ej framstår som förenligt med vårdandets idé, således vårdandets ethos och kärnan 

till allt vårdande som bland annat är att tjäna och att finnas till för den andre (Eriksson, 

1990). Men detta kan ställas i kontrast till vårdarens ansvar att lindra lidande, och där 

vårdaren i vårdrelationen kan välja att använda sin makt och förmåga för patientens bästa 

(Rundqvist, 2004). 

6.3 Etikdiskussion 

Vid genomförandet av studien kan författaren tänka sig att etiska problem som aktualiserats 

är då det är svårt att veta hur deltagarna i studien reagerat på intervjufrågorna, om dessa 

ansågs för jobbiga eller påträngande. Dock har författaren låtit deltagarna i studien fått säga 

det som de ville säga, med inga påtryckningar eller följdfrågor om stämningen ej var rätt eller 

blev för känsligt, då forskningsfrågan är av känslig natur, och av respekt för de som deltog i 

studien. Möjliga etiska problem som studiens resultat fört fram kan tänkas vara att 

sjuksköterskor kompenserar med sin egna psykiska hälsa som insats för bland annat den 

personalbrist som verkar finnas, i syfte att balansera maktförhållanden med mål att undvika 

tvångsvård. Detta kan ge anledning till vidare etiska diskussioner och reflektioner på 

arbetsplatser där tvångsvård och tvångsåtgärder är förekommande. Som tidigare nämnts i 

studien så tillhör tvångsvård och tvångsåtgärder ändå en del av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter inom psykiatrisk slutenvård, och utifrån tidigare forskning framhålls vikten 

av att sjuksköterskor både behöver få erkännandet för det ansvar som de har för både 

patienters samt personals trygghet och hälsa, men även att de får rätt sorts stöd i form av 

bland annat fortbildning och förbättrade förutsättningar i arbetet, då arbetet i sig kräver 

mycket både själsligt, personligen samt yrkesmässigt. Forskningsetiskt sätt så har 

vetenskapliga rådets riktlinjer följts (var god se avsnittet för etiska överväganden) för hur en 

etiskt godkänd studie får/bör gå till. 

7 SLUTSATSER 

Slutsatser som kan dras är då det finns en skillnad mellan denna studies resultat och 

existerande forskning inom vuxenpsykiatrisk vård är att sjuksköterskans roll som advokat 

har en tyngre roll inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård, samt att det behövs ett ökat stöd 

av vårdorganisationer för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för att minska 

risken att vårda via allmakt och orsaka vanmakt hos patienter. Det kan tänkas vara mer 
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viktigt att sjuksköterskor tar på sig advokatrollen vid barn- och ungdomspsykiatrisk vård, 

eftersom barn är en särskilt utsatt och sårbar patientgrupp där vårdkontexten i sig orsakar en 

utsatthet i de maktförhållanden som finns. Sjuksköterskor är medvetna om riskerna med 

makten som finns och hur dessa kan väcka vanmakt, och för att minska patienternas 

upplevelse av vanmakt och lindra lidandet så använder sjuksköterskor sin maktposition och 

arbetar via fullmakt för att utjämna och balansera denna maktobalans, det finns alltså en 

strävan efter att använda makten via fullmakt. Trots den maktobalans som råder inom 

tvångsvård så arbetar sjuksköterskor ständigt för att öka patienters inre motivation och 

delaktighet, rätten till självbestämmande, och står således upp för patienters integritet och 

autonomi. 

7.1 Kliniska implikationer  

Kliniska nyttan med studiens resultat är att det kan bidra till en ökad förståelse för vad det 

kan innebära att arbeta som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård, 

vilket kan öppna upp möjligheten för att sjuksköterskor blir mer erkända och stärkta i sin 

yrkesprofession. Ytterligare nytta med resultatet är att det förhoppningsvis kan leda till 

vidare studier som på olika sätt bygger vidare på denna studies resultat. Kliniska nyttan kan 

tillexempel vara att det öppnar upp för ett kritiskt nytänkande på organisationsnivå, där en 

konstruktiv dialog kan äga rum mellan verksamhet och vårdpersonal i syfte att utröna vilket 

sorts stöd som behövs, vilket även stödjs enligt tidigare forskning. Eftersom det inom 

psykiatrisk hälso- och sjukvård blir mer tydligt att personalen är sina egna arbetsverktyg, 

därför blir både stödet för personal samt ökade resurser och förutsättningar såsom 

tillexempel vidareutbildning och handledning än mer viktigt. Att genom etiska diskussioner 

lyfta detta balanserande av maktförhållanden inom vården som sjuksköterskor i sitt dagliga 

arbete gör kan vara värdefullt att i mindre arbetsgrupper tillsammans reflektera över på 

arbetsplatsen, i syfte att föra till större insikt och medvetandegöra etiska frågor utifrån 

yrkesrollen, samt vidareutveckla vården vidare på aktuell enhet.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av studien kan ge upphov till fortsatta forskningsfrågor, förslagsvis hur en 

vårdorganisation kan skapa bättre förutsättningar för vårdpersonal verksamma inom barn 

och ungdomspsykiatri och i vidareutvecklingen av vården för att tillexempel förhindra eller 

helt undvika tvångsvård och tvångsåtgärder. 
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BILAGA A, INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

Till Verksamhetschef Avdelning XX BUP, 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Jag heter Malin Nordström och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med min studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiska 

utmaningar vid tvångsvård/tvångsåtgärder av/mot barn. 

 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att de sjuksköterskor som anmäler sitt intresse till att delta i studien kommer att bli 

intervjuade av mig, totalt 5-6 stycken forskningspersoner. Ungefärlig tidsåtgång för en 

intervju är cirka en timme, där intervjun kommer att bandas/spelas in. Intervjuerna kommer 

att genomföras på XX sjukhus, i nära anslutning till arbetsplatsen och avdelningen, så att 

respektive sjuksköterska sedan smidigt kan återgå till sin arbetsplats efter avslutad intervju.  

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan  dra sig ur när som helst utan 

förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid. Fördelar 

hänger samman med att efter projektet blivit avslutat kommer avdelningen att få ta del av 

studiens resultat som förhoppningsvis kan leda till ny kunskaps- och verksamhetsutveckling.  
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Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien förväntas bidra med ny kunskap inom ämnesområdet, då det i dagsläget saknas 

forskning som berör detta känsliga och svåra ämne. Mjuka värden, såsom sjuksköterskors 

upplevelser, är viktigt att ta hänsyn till inom psykiatrisk vård, och inte minst inom 

vårdforskningen.  

 

 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

 

Ytterligare information lämnas av: 

Student, Malin Nordström 

E-post: mnm15003@student.mdh.se 

Mobilnummer: 070-272 XX XX 

 

Handledare, Oona Lassenius 

E-post: oona.lassenius@mdh.se 

Telefon: 021-10 XX XX 
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Samtycke till genomförande av projektet, ”Etiska utmaningar vid 

tvångsvård/tvångsåtgärder av/mot barn – sjuksköterskors upplevelser” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA B, INFORMATIONSBREV TILL SJUKSKÖTERSKOR 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Tvångsvård och tvångsåtgärder mot barn och 

ungdomar – sjuksköterskors erfarenheter”. 

 

Jag heter Malin Nordström och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med min studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiska 

utmaningar vid tvångsvård/tvångsåtgärder av/mot barn. 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du kommer bli intervjuad av mig (Malin), 

samt att intervjun kommer att spelas in. En intervju tar ca 60 minuter. Insamlade data 

kommer sedan att bearbetas genom att intervjuerna skrivs ut och sedan analyseras för att 

upptäcka mönster mellan intervjuerna. 

För och nackdelar som deltagandet kan innebära för den deltagande: Att eventuella starka 

känslor kan väckas i och med det svåra ämnet, kan ses som både för- och nackdelar för den 

som deltar i studien. Genom att du delar med dig av dina erfarenheter, bidrar du samtidigt 

till kunskapsutveckling kring detta ämne. 

 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras 

inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter.   

Vad händer från det att Du får denna information – Om du ger ditt muntliga 

samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till mig, kommer jag att via 

telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om studiens syfte och 

genomförande.  

 

 



 2  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, vänligen 

se nedan.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ytterligare information lämnas av: 

Student, Malin Nordström 

E-post: mnm15003@student.mdh.se 

Mobilnummer: 070-272 XX XX 

 

Handledare, Oona Lassenius 

E-post: oona.lassenius@mdh.se 

Telefon: 021-10 XX XX 
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”Etiska utmaningar vid 

tvångsvård/tvångsåtgärder av/mot barn – sjuksköterskors upplevelser” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta  i projektet ”Etiska utmaningar vid 

tvångsvård/tvångsåtgärder av/mot barn – sjuksköterskors upplevelser”, 

och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt som beskrivits 

på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C, INTERVJUGUIDE 

 

Inledningsfas (ca 10 min) 

Information om studiens syfte: ”Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av etiska utmaningar vid tvångsvård/tvångsåtgärder av/mot barn” 

 

Det behövs en inledning, ge kort exempel på vad etiska utmaningar kan vara och innebära 

för Ssk; en inre konflikt, tankebanor och känslor, motsättningar inom en osv. 

 

Etablera en relation, relationsbyggande, forskaren presenterar sig kortfattat & fokuserat.  

 

Huvudfas 

Sedan inledande frågor till forskningspersonen/intressefrågor om forskningspersonen, 

avdramatiserar och gör situationen mer lugn och avslappnad, ger utrymme till 

forskningspersonen att berätta mer om sig själv: 

Fakta om individen, namn, ålder, kön m.m. 

Arbetslivserfarenheter, arbetsplatser, antal år i yrket m.m. 

 

”Jag kommer att ställa frågor till dig som om jag inte förstår någonting, det är för att jag 

vill veta hur det är för just dig och utifrån ditt perspektiv” 

 

Semistrukturerad intervjuguide, frågor (ca 45 min) 

 

1. Vad innebär tvångsvård av barn för Dig? 

- Vad uppfattar Du som tvångsvård? 

- Hur kan dessa se ut på Din arbetsplats?  

 

2. Vad innebär tvångsåtgärder mot barn för Dig? 

- Vad uppfattar Du som tvångsåtgärder? 

- Hur kan dessa se ut på Din arbetsplats? 

 

3. Berätta om Dina upplevelser kring en situation/en händelse där Du har upplevt 

etiska utmaningar (svårigheter) vid tvångsvård eller tvångsåtgärder av/mot ett 

barn? (kärnfrågan!) 

- Hur var det för Dig? 

- Hur kändes det? 

- Hur tänkte Du då? 

- Hur upplevde Du den situationen? 



 

 

- Vad hände med Dig då? (få fatt på det djupa innehållet i exemplet) 

- Hur hanterade Du det? 

 

4. Hur upplever Du det att vårda ett barn på tvångsvård? 

- Hur hanterar Du det? 

- Vad händer med Dig då? 

 

5. Hur upplever Du det att utföra tvångsåtgärder mot ett barn? 

- Hur hanterar Du det? 

- Vad händer med Dig då? 

 

Avslutningsfas (ca 5 min, beroende på om tillägg el. ej) 

 

6. Innan vi avslutar, finns det något mer som Du skulle vilja berätta?  

- Finns det något mer i ämnet som Du skulle vilja ta upp/tillägga/berätta? 

 

 

Kom ihåg 

Lugn approach, ögonkontakt, inte anteckna under tiden, på sin höjd några få 

stödanteckningar 

Intervjuaren är Novis och forskningspersonen är expert 

Gå in med ett barns genuina nyfikenhet för det forskningspersonen berättar 

Ge korta summeringar emellanåt under intervjuns gång, spegla tillbaka känslan till 

forskningspersonen. 

 

Generella följdfrågor: 

Hur var det för dig? 

Hur kändes det? 

Hur tänkte du då? 

Hur upplevde Du den situationen? 

Vad hände med Dig då? (få fatt på det djupa innehållet i exemplet) 

Hur hanterade Du det?



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


