
Bältets omsorg 
En fenomenologisk analys av omsorgsperspektiv på bältesläggning 

 
 

The caring belt 
A phenomenological analysis on perspective of care and mechanical restraints 

 
 

 
 

 
Mattias Ekberg, författare 
Hans Löfgren, handledare 

 
UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 
Kandidatuppsats, 15 hp 

Vårterminen 2018 
 

 
 



 
 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige bälteslades 1594 patienter under 2016 inom den psykiatriska vården, det är i 
skrivandes stund de senaste siffrorna från Socialstyrelsen som finns publicerade. Tidigare forskning 
visar att bältesläggning ibland ses som ett nödvändigt ont från sjukvårdens sida, samtidigt finns en 
mängd olika insatser inom ramarna för den psykiatriska vården för att minska och/eller förhindra 
förekomsten av bältesläggning. Patienten upplever ofta bältesläggningen som djupt plågsam, men det 
förekommer också att patienter i efterhand beskriver nyttan av bältesläggningen. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för tidigare psykiatripatienters egna upplevelser av 
att ha blivit bälteslagda, bland annat i relation till omsorgsbegreppet. 
 
Metod: Fem tidigare psykiatripatienter som själva upplevt att ha blivit bälteslagda intervjuas. 
Intervjutexterna tolkas med fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. 
 
Resultat och analys: Resultaten redovisas enligt de tre faserna i fenomenologisk hermeneutisk 
tolkningsmetod; Den naiva förståelsen, strukturanalysen och den sammanvägda förståelsen. 
Upplevelserna kretsar kring omsorg och information, personalens roll samt ett maktperspektiv 
kopplat till bältesläggning. Intervjupersonerna hade övervägande inställningen att bältesläggning som 
tvångsåtgärd inte ska få förekomma, men att undantag eventuellt kan behöva göras. 
 
Diskussion: De negativa sidorna av att bli bälteslagd tycks dominera, och tvångsåtgärden skapar 
följder som de tidigare patienterna plågas av än idag. Förutsättningarna för alternativa metoder och 
arbetssätt finns, det visar den tidigare forskningen. Om målsättningen är en modern och progressiv 
psykiatrisk vård värd namnet är det inte svårt att argumentera för ett mer eller mindre omedelbart 
avskaffande av bältesläggningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bältesläggning, omsorg, tvång, makt, psykiatri, fenomenologi. 
 
Bildförklaring: Bilden på framsidan föreställer midjebältet på en bältessäng. Förutom midjebältet 
finns bälten för armar och ben. Bältessängen används inom dagens psykiatriska vård i Sverige. 



 
 

Abstract 
 
Background: In Sweden, 1594 patients experienced mechanical restraints in 2016 within psychiatric 
healthcare. At the time of writing, this is the latest figures published by the National Board of Health 
and Welfare. Previous research shows that mechanical restraints are sometimes seen as a harsh but 
necessary method by the healthcare sector, while at the same time there are a variety of interventions 
within the area of psychiatric care that aims to reduce and / or prevent the use of mechanical restraints. 
The patient often experiences the mechanical restraints as tormenting, with some exceptions that 
retrospectively describes the need for mechanical restraints. 
 
Aim: The aim of this essay is to increase understanding of former psychiatrist patients' own 
experiences of mechanical restraints, with a main focus on the concept of care. 
 
Methods: Five former psychiatric patients who experienced the use of mechanical restraints where 
interviewed. The interview texts are analyzed using a phenomenological hermeneutic method. 
 
Results and analysis: The results are presented according to the three phases of the phenomenological 
hermeneutic method; The naive reading, the structure analysis and the interpreted whole. The 
experiences revolve around care and information, the role of the staff and a perspective of power 
linked to mechanical restraints. Interviewees mainly considered that the use of mechanical restraints 
should not be a part of psychiatric care, but that exceptions may need to be made in some cases. 
 
Discussions: The negative side of the use of mechanical restraints seems to dominate, and the method 
creates consequences that the former patients are still experiencing today. Alternative ways of 
treatment and methods are available and can be brought forward, as shown in the research that's been 
done in the field. If the goal is a modern and progressive psychiatric care worthy of its name, it is not 
difficult to argue for a more or less immediate stop of mechanical restraints. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Mechanical restraints, care, compulsory care, power, psychiatry, phenomenology. 
 
Front image: The picture on the front shows the waist belt on a belt bed. Besides the waist belt there 
are belts for arms and legs. The belt bed is used in today's psychiatric healthcare in Sweden. 
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1. Inledning 
 
Socionomen möter människor i en mängd olika situationer, ofta när de upplevelser utsatthet av olika 
slag. Ibland handlar det om sjukvård, ibland om skola, socialtjänst eller HVB. Oavsett sammanhang 
bär alla människor på ett förflutet av upplevelser som formar deras nutid och utgör grunden de står 
på inför framtiden. För socionomer och andra yrkesgrupper som är verksamma inom hälso- och 
sjukvård, men också för den som generellt sett jobbar med människor som en gång i tiden varit 
patienter, kan individens upplevelser från tiden inom vården vara relevant att ta hänsyn till på olika 
sätt. Upplevelserna kan utgöra en betydande del av en persons bakgrund och vara något som på olika 
sätt påverkar personen idag. I denna uppsats riktas fokus mot upplevelsen av att ha blivit bälteslagd 
inom den psykiatriska slutenvården i Sverige. Upplevelsen av att ha blivit bälteslagd kan ses på ur 
olika perspektiv av den som varit med om detta, t.ex. individen i sjukvårdsorganisationen, vården och 
omsorgens kvalité samt hälso- och sjukvårdens roll i samhället. Utifrån detta är det intressant att 
försöka öka förståelsen för patientens egna upplevelser, i detta fallet utifrån att ha blivit bälteslagd. 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvård i Sverige bedrivas med målet om en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2017:30, 3 kap. 1 §), den ska också arbeta för att 
förebygga ohälsa (SFS 2017:30, 3 kap. 2 §) och några av kraven för god vård är bl.a. att tillgodose 
patientens behov av trygghet och säkerhet samt att vården ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande (SFS 2017:30, 5 kap. 1 §). Detta fastslås i de inledande kapitlen av lagtexten som 
utgör det juridiska fundamentet för vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård av olika slag. 
Relativt tidigt i lagen lyfts ett område som avvikande i relation till de övergripande och inledande 
bestämmelserna, området är ansvaret för ledningsuppgifter i fråga om psykiatrisk tvångsvård och 
isolering (SFS 2017:30, 4 kap. 3 §). Redan här ringas den psykiatriska tvångsvården in som ett område 
som kräver särskilda bestämmelser. Förutom detta perspektiv om tvångsvårdens särart kommer 
uppsatsen rikta fokus mot områden som rör hälso- och sjukvården brett, patienters egna perspektiv 
och framförallt mot en särskild tvångsåtgärd, nämligen bältesläggning. Bältesläggning utgör en av 
tvångsåtgärderna inom den slutna psykiatriska vården. För en del människor är informationen om 
bältesläggning och dess existens en nyhet, för andra är bältesläggning i perioder så gott som en 
vardagsupplevelse. 
 

"Bältesläggning? Fram till vilket år höll vi på med sånt i Sverige?" 
- Bordsgranne, 15/9 2015 

 
Bältesläggningen och andra tvångsåtgärder är något som debatterats under många decennier i olika 
perioder, i skrivandes stund lyftes frågan t.ex. nyligen av SVT:s program Uppdrag granskning 
(Johansson, 2018). Att vara med om att själv bli bälteslagd är något som i fenomenologisk anda inte 
går att fullt ut förstå om man inte själv upplevt det. Men att det vid stunden är en påfrestande och 
negativ upplevelse kan inte vara ett allt för överdrivet eller felaktigt första antagande. Genom ett 
fenomenologiskt förhållningssätt kan tidigare patienter måla upp en bild av sin situation där och då, 
och berätta om tankarna de hade eller har såhär i efterhand. Hur det påverkade dem, vad som kunde 
gjorts annorlunda och vad de tycker idag. 
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1. 1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för tidigare psykiatripatienters egna upplevelser av att ha 
blivit bälteslagda, bland annat i relation till omsorgsbegreppet. 
 

1. 2 Frågeställningar 
• Har upplevelsen av att ha blivit bälteslagd gett några konsekvenser? 

• Går det att identifiera förslag till förbättring och/eller förändring av bältesläggningen som 
tvångsåtgärd? 

2. Bakgrund 
 
Bältesläggning, ibland beskrivet som fastspänning eller fastspänning med hjälp av bälte, är en 
tvångsåtgärd som kan beslutas om gentemot en patient som vårdas inom den psykiatriska 
slutenvården i Sverige. För att vårdas inom den psykiatriska slutenvården behöver tre kriterier vara 
uppfyllda; (1) Patienten ska lida av en allvarlig psykisk störning, (2) på grund av sitt psykiska tillstånd 
ha ett behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än psykiatrisk dygnet-runt-
vård (3) samt att patienten motsätter sig vården (SFS 1991:1128, 3 §). Tvångsvårdens syfte är att sätta 
patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som patienten behöver 
(SFS 1991:1128, 2 §). 
 
Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan får 
patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning (SFS 1991:1128, 19 §). Lagen 
beskriver att tvångsåtgärder vid denna typ av vård endast får användas om de står i rimlig proportion 
till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga ska de användas (SFS 1991:1128, 
2 a §). Socialstyrelsen väljer att i sina föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård ta utgångspunkt främst i de lagstadgade delarna kring hur bältesläggningen ska 
genomföras (SOSFS 2008:18). Framförallt tas tidsaspekten upp, att tvångsåtgärden ska ske så 
kortvarigt som möjligt men max under fyra timmar. Efter och under tiden för bältesläggningen är det 
överläkarens bedömning som avgör om patienten kan tas upp från bältesläggningen eller om mer tid 
behövs. Socialstyrelsen framhåller också det lagstadgade kravet på att en patient inte får lämnas 
ensam under tiden denne är bälteslagd, personal agerar då det som brukar kallas för vak. Det finns 
också ett tydligt dokumentationskrav i anslutning till bältesläggningen för som Socialstyrelsen väljer 
att lyfta fram. 
 
Socialstyrelsens senaste statistik över bältesläggningar som presenteras via myndighetens 
statistikdatabas online är från 2016. Där går att utläsa att under 2016 genomfördes totalt 4082 
bältesläggningar i hela Sverige utifrån antal tillfällen, dessa är fördelat mellan 1594 patienter varav 
899 var män och 695 var kvinnor. Antalet tillfällen utifrån den könsuppdelade statistik som finns från 
2016 visar att antalet bältesläggningar bland kvinnor var 2282 och bland männen var den 1800. 
Siffrorna avger både bältesläggningar genomförda inom ramen för LPT (Lag om psykiatrisk 
tvångsvård) och LVR (Lag om rättspsykiatrisk vård). Det totala antalet bältesläggningar inom ramen 
för LPT var 3806, resterande 276 tillfällen genomfördes alltså inom ramen för LVR (Socialstyrelsen, 
2018). 
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3. Tidigare forskning 
 

Situationen kring bältesläggning idag 
Bältesläggning som tvångsåtgärd, tillsammans med andra inslag så som isolering och olika typer av 
tvångsmässig fastspänning, har använts under lång tid inom psykiatrin och dess historiska 
motsvarighet av behandling/hantering av människor med psykiska besvär (Colaizzi, 2005). I dagens 
västerländska psykiatriska vård förekommer bältesläggning och andra typer av tvång överlag, men i 
olika omfattning och med olika utförande beroende på land och typ av verksamhet. Bältesläggning 
som metod är särskilt dominerande i lände som Österrike, Tyskland, Japan och Norge medan isolering 
är mer vanligt förekommande i t.ex. Finland, Nederländerna, Nya Zeeland och Schweiz. I andra 
länder är situationen annorlunda, Storbritannien använder fysisk fasthållning framför isolering och 
precis som Island har man valt att bältesläggning som metod inte får förekomma. Island har också 
tagit ytterligare ett steg i den riktningen och har samma syn på isolering, istället används andra 
metoder. På många av dessa platser, där bältesläggning idag förekommer och där den fasats ut, 
förekommer etiska och juridiska debatter om bältesläggningens vara eller icke vara (Alice Keski-
Valkama, 2010). Grundinställningen är dock att dessa metoder är en sista utväg. 
 
Bältesläggning som tvångsåtgärd är inget nytt föremål för vare sig studier eller diskussion och debatt, 
detta inslag i psykiatriska verksamheter är något som många människor fått uppleva. Synen på 
bältesläggning beskrivs som nämnts ovan som ett nödvändigt ont som den psykiatriska vården har ett 
behov av att kunna använda, åtminstone är detta den ena sidan av debatten. För andra människor 
innebar bältesläggning ett abrupt slut på livet (Nunno, Holden & Tollar, 2006). Lidandet det innebar 
för individen där och då samt konsekvenserna för de efterlevande närstående kan läggas som 
perspektiv till den andra sidan av debatten om tvångsåtgärden.  
 
Patienter som blivit bälteslagda upplever en mängd olika känslor och har olika tankar om det 
inträffade i efterhand. Inför och i den omedelbara situationen när en person ska bli bälteslagd är 
känslor som rädsla och förlust av verklighetsuppfattningen förekommande. Upplevelsen beskrivs av 
vissa som den värsta dem varit med om, bl.a. utifrån det totala utelämnandet när personalen har full 
kontroll över ens egen situation men också utifrån oron inför hur länge själva bältesläggningen skulle 
pågå. Agerar personalen utan värme och för rutinmässigt, utan att t.ex. prata med patienten, blir 
situationen värre. I värsta fall lämnar erfarenheten från bältesläggningen spår som stannar kvar hos 
patienten länge efter det inträffade (Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015). Även om det har visat sig att 
patienters egna vittnesuppgifter om bältesläggningar ibland inte har stämt överens med det som finns 
nedtecknat i journalen om huruvida patienten blivit bälteslagd eller ej under sin vårdtid är det viktigt 
att utifrån aspekter som hälsoläge, försämrad minnesförmåga och bristfällig information föra en 
fortsatt diskussion om patientens berättelser som en viktig del för ökad förståelse kring deras tidigare 
och nuvarande situation (Wallsten, Kjellin & Sjöberg, 2008). 
 
Patienters upplevelser från den slutna psykiatrin behöver förstås utifrån patientens eget perspektiv, 
och bör fortsatt vägas in i bilden av hur väl den psykiatriska vården fungerar. Kanske särskilt när det 
kommer till konkreta förbättringsförslag som alla kan dra nytta av. Patienter berättar att när fysisk 
närhet var ett inslag på rätt sätt i situationen kring bältesläggningen kunde detta innebära ett stöd. 
Information om vad som händer och vad som kommer hända härnäst är viktigt. När den inte finns där 
innebär det en starkt negativ upplevelse, men när det fungerar som det ska är detta inslag en hjälp. 
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Att i efterhand få prata med personalen om det inträffade sågs också som något som bidrog, både med 
en terapeutisk effekt i själva samtalet men också eftersom konkreta tips kunde lämnas till eventuella 
framtida bältesläggningar. När dessa delar fanns på plats, samt utifrån det stora behovet av en insats 
på grund av det svåra hälsoläget, beskriver patienter att bältesläggningen kunde innebära en trygghet. 
Ett skydd från sig själv i en situation man inte kunde hantera på egen hand och något som kanske 
förhindrade att en situation fick värre konsekvenser än den fick när den slutade med bältesläggning 
(Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015). 
 

Arbete för att minska förekomsten av bältesläggning 
Även om det går att argumentera för både nyttan och nödvändigheten med bältesläggning, både 
utifrån ett patient- och personalperspektiv, kvarstår de negativa konsekvenserna av att psykiatrin idag 
nyttjar bältesläggning som metod. En del verksamheter och länder har, som ovan beskrivits, valt att 
inte tillåta bältesläggning som metod. Istället för ett förbud mot tvångsåtgärden rakt av förekommer 
det omfattande arbete med olika typer av metoder och arbetssätt för att inom ramen för psykiatrin 
minska förekomsten av både bältesläggning och andra tvångsinsatser. Goulet, Larue & Dumais (2017) 
granskar effekten av 23 olika typer av reduktionsprogram som genomförts i USA, Australien, 
Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Finland fem år innan artikeln författades. 
Reduktionsprogrammen fokuserade på ledarskap, träning för personalen, förebyggande arbete, 
patientinvolvering och eftersamtal i anslutning till genomförd tvångsåtgärd samt miljön på 
avdelningen. Det övergripande men ändå tydliga resultatet av dessa 23 olika program visade att 
tvångsåtgärder dit bältesläggning räknas kan minskas utan att det innebär ökade våldsamheter eller 
en mer otrygg vårdmiljö. McCue, Urcuyo, Lilu, Tobias & Chambers (2004) har också visat att detta 
resultat kan uppnås även om patientgruppen består av mestadels individer från utsatta områden och 
utan ökade kostnader i den löpande verksamheten eller för mer personal. 
 
En annan vetenskaplig översikt som i sammanhanget är värd att lyfta fram är genomförd av Bak, 
Brandt-Christensen, Sestoft & Zoffmann (2011) och utgår ifrån ett insatsperspektiv där totalt 59 
artiklar med sammanlagt 27 olika insatstyper för att minska tvångsinsatser har kartlagts utifrån effekt 
och rekommendation, artiklarna som sammanställningen bygger på är alla publicerade efter 1998 och 
har ett något nordiskt utgångsläge utifrån språken som inkluderats när författarna tittat på citat i 
artiklarna. Språken som inkluderats är engelska, norska, danska och svenska. Av de 27 insatserna 
nådde ingen högsta rankningen utifrån både effekt och rekommendation. En insats fick dock högsta 
ranking utifrån effekt men inte lika högt utifrån rekommendation. Denna insats var att miljöterapi 
(CMT/cognitive milieu therapy) med patientens medverkande implementerades i verksamheten, 
behandlingsupplägget centrerades i detta fall kring patientens inflytande i relation till personalen just 
innan en förmodad bältesläggning är på väg att äga rum. De två andra insatserna som rankas högt och 
lyft fram var dels att ha ett omsorgsfokus med patienten i centrum där ett positivt förhållningssätt 
syftar till att involvera patienten i själva vården och omsorgen, ibland utifrån den så kallade 
Tidalmodellen, och dels en kombination av olika insatser som en rad av de granskade artiklarna 
utifrån sina verksamheter valt att kombinera. Insatser som i dessa artiklar kombinerades var t.ex. 
patientdelaktighet, utbildning av både patienter och personal, ett fokus på kulturen inom 
verksamheten, dataanalys och engagemang från högsta ledning inom verksamheterna. Författarna slår 
fast att bältesläggning är ett komplext fenomen men att om det ska gå att hitta någon slags gemensam 
nämnare mellan alla de jämförda insatserna är det att patienten kan göras mer aktiv än denne idag 
oftast är utifrån hur den psykiatriska vården ser ut. Detta är en bra grundförutsättning för att nå målet 
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med att minska antalet bältesläggningar menar man. Artikeln identifierar också att fler vetenskapliga 
sammanställningar på området behövs. 
 

Alternativ till bältesläggning 
Det finns ett stort fokus på att minska förekomsten av bältesläggning, och en del studier som visar på 
effekten av olika insatser. Patienter och personal har också egna tankar om vad som skulle kunna 
bidra till att minska eller ersätta bältesläggning som metod. Patienter menar att man vill att personalen 
lyssnar på ett genuint sätt och ser deras behov, samt att en ömsesidig relation kan vara grunden för ett 
gemensamt förhållningssätt inne på psykiatriavdelningen. Krav på en professionell vård är också 
något som patienter tycker är viktigt, möjligheten att träffa en läkare man har förtroende för sen 
tidigare och flexibla vårdplaner med adekvat innehåll tas upp. Personalen tar också upp att det är 
viktigt med en bra dialog, en dialog som grundar sig på patientens behov snarare än att endast 
informera om regler och vad som gäller på avdelningen. Värdet av samarbete mellan de olika 
yrkeskategorierna lyfts också upp. Detta är patienters och personals egna tankar om vad som skulle 
kunna bidra till en bättre vårdmiljö. Genom att ta dessa tankar steget vidare, i detta fall utifrån 
perspektiv om relationer, behov och åtgärder, kan olika antaganden göras kring hur förslagen skulle 
kunna leda till färre eller inga bältesläggningar (Ejneborn Looi, 2015). 
 
Det är också avgörande att lyfta blicken från de olika förslagen från personal och patienter samt andra 
insatser som oftast rör sig endast inom psykiatrins väggar. Maktperspektiv och synen på psykisk 
ohälsa är delar som existerar på en strukturell samhällsnivå men får konsekvenser för det dagliga 
arbetet inne på avdelningen. För att lyckas undvika användandet av bältesläggning och andra 
tvångsåtgärder måste ett resonemang ta sin början i hur patienten med psykisk ohälsa ses på utifrån 
ett samhällsperspektiv, vems ansvar för god psykisk hälsa är och hur en väg mot ett tillfrisknande kan 
se ut. Eftersom de negativa effekterna av bältesläggning är kända hos både patienter och personal 
måste man fråga sig om bältesläggningarna bara blir en del i att upprätthålla kontrollen av det som 
kan ses som oönskat beteende i en samhällskontext där dessa maktförhållanden existerar (Ross, 
Campbell & Dyer, 2014).  
 
En rad olika åtgärder kan dock initieras utifrån ett personal-, verksamhets- och samhällsperspektiv. 
För att nämna några exempel är personalens medvetenhet om trauman och deras språkbruk med 
hänsyn till diskriminering och stigmatisering viktigt. Verksamheten som helhet behöver ha en ständig 
dialog utifrån vad patienterna uttrycker, och värna om ett arbetsklimat för personalen som är tryggt 
att vistas och utvecklas inom. I samhället är det viktigt med en tillfredställande lagstiftning som kan 
hantera våldet som förekommer inom psykiatrin, och ett fruktbart inslag kan vara tankesmedjor med 
fokus på psykisk hälsa. Det som tydligast vore ett tecken på att dessa strukturer förändras är när 
antalet bältesläggningar i ett större sammanhang blir färre, då är en reell förändring eventuellt i 
antågande. I denna förändring på en samhällsnivå är patienten med sina upplevelser central (Ross, 
Campbell & Dyer, 2014). 

4. Teori 

4. 1 Kari Martinsens omsorgsteori 
Kari Martinsens omsorgsteori och hennes filosofiska arbete kan inte knytas till ett huvudsakligt verk, 
hennes författarskap kan beskrivas som en ständig utveckling med nya vårdrelevanta områden som 
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tillkommer och påverkar (Kirkevold, 2000). Utifrån detta kommer endast det som har bäring på 
omsorg att presenteras och användas i denna uppsats, i linje med syftet. Fenomenologin är en 
filosofisk grund för Martinsen, hon inspireras och utgår från bland andra Edmund Husserl, Theodor 
Lipps och den danska filosofen och teologen Knud Ejler Løgstrup (Kirkevold, 2000). Förutom dessa 
är också Max Weber, Karl Marx, Michel Foucault och Paul Ricœur teoretiker som Martinsen låter sig 
inspireras av och i sina texter förhåller sig till (Raile Alligood, 2018). Också Martin Heidegger var i 
Martinsens tidiga karriär betydande utifrån sitt fenomenologiska förhållningssätt (Kirkevold, 2000). 
 
I Martinsens teori om vård och allt som hör till detta fält är begreppet omsorg centralt. Martinsen 
menar att omsorg är en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. Den mest grundläggande 
aspekten av människans tillvaro är att människor är beroende av varandra, för detta har omsorgen en 
fundamental betydelse. Det blir särskilt tydligt i samband med sjukdom, lidande och funktionshinder. 
Människans beroende kräver en mänsklig respons, enligt Martinsen är omsorgen denna respons 
(Kirkevold, 2000). Kirkevold sammanfattar tre aspekter av omsorg utifrån Martinsens litteratur: 
 

• Omsorg är ett relationellt begrepp som innefattar ett öppet och nära förhållande mellan två 
människor. 

• Omsorg är ett moralbegrepp knutet till principen om att ta ansvar för de svaga. 

• Omsorg inbegriper utgörande av konkreta, situationsbetingade handlingar baserade på 
förförståelse av vad som bäst gagnar den andra personen. 

 
Martinsen är försiktig med att peka med hela handen när det kommer till hur framförallt 
sjuksköterskor, vars roll inte helt oväntat är en hörnsten i hennes arbete, ska agera. Utifrån hennes 
kunskapssyn och teoretiska förhållningssätt när det kommer till vård och omsorg uppmuntras 
sjuksköterskan som vård- och omsorgsgivare att tänka själv, att använda sina egna erfarenheter och 
utifrån sin verksamhets ramar fatta de beslut som mot bakgrund av detta är adekvata (Raile Alligood, 
2018). Teorin beskrivs som relevant för alla situationer där en individ är i behov av hjälp och stöd på 
grund av sjukdom eller andra anledningar, detta eftersom teorin utgår från de essentiella fenomenen 
av livet och omvårdnad som alla människor på olika sätt har upplevt eller kommer uppleva (Raile 
Alligood, 2018). 

4. 2 Health and the medicalization of inequality - Neil Thompson 
Neil Thompson inleder kapitlet Health and the medicalization of inequality i sin bok Promoting 
Equality med att problematisera hälsobegreppet, han menar att det är flytande och ofta svårdefinierat 
beroende på sammanhang. Inom socialt arbete samt hälso- och sjukvård råder det inte heller någon 
entydig allmängiltig definition. Hälsa, sjukdom och ohälsa är exempel på breda begrepp som inte kan 
analyseras utan att blanda in makt, förtryck och ett strukturellt perspektiv, menar Thompson. Som 
exempel på sambandet mellan sjukdom och förtryck beskrivet Thompson hur människans naturliga 
åldrande, den äldre individen, ofta ses som inkapabel och sjuk trots att åldrandet inte per definition 
är en sjukdom. Synen på och behandlingen av HBTQ+-personer tas också upp som ett exempel där 
sjukdomsbegreppet och ohälsa använts och används som ett förtryckande medel. Thompson menar 
att det finns mycket mer ideologi och djupgående strukturer bakom hälsobegreppet, snarare än att det 
endast skulle handla om en renodlat medicinsk avvägning mellan vad som är sjukt och vad som är 
friskt (Thompson, 2018). 
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Utgångspunkten att hälsa är något komplext och mer socialt betingat än enbart medicinskt gör dock 
inte att begreppet ska undvikas eller ses som något genomgående negativt. Snarare måste 
hälsobegreppet hanteras utifrån vad det faktiskt är utan att förenklas eller att innebörden negligeras. 
Det är avgörande utifrån flera anledningar, t.ex. är dagens hälso- och sjukvård allt för individualistisk 
och trångsynt. På grund av detta, när för stor vikt läggs vid individen och dess hälsotillstånd, tas ofta 
perspektiv som fattigdom, åldersdiskriminering och rasism inte med i bedömningen. Detta trots att 
dessa och andra breda samhällsfaktorer ofta påverkar en persons hälsa. Med detta synsätt är det inte 
svårt att koppla hälsa, sjukdom och hur ett samhälle fördelar och utför tjänster relaterat till dessa 
områden till ojämlikhet och förtryck. Maktperspektivet relaterat till hälsa är centralt, framhåller 
Thompson. Därför är det avgörande att varje person som jobbar med människor orienterar sig kring 
dessa frågor för att kunna möta och hjälpa människor på ett jämlikt sätt (Thompson, 2018). Detta 
gäller inte bara inom de renodlade hälso- och sjukvårdsyrkena, utan också andra sektorer dit socialt 
arbete i allra högsta grad räknas. 
 
Psykisk hälsa är något som tas upp som ett eget område värt att fästa fokus vid. Några punkter som 
Thompson (2018) lyfter som underbygger hans synsätt att psykisk hälsa egentligen har samma 
strukturella karaktär som hälsobegreppet beskrivs utifrån ovan: 
 

• Med psykisk ohälsa kommer oftast en stigmatisering, som på sitt sätt försvårar möjligheterna 
för individen att leva ett liv utan påförda nackdelar från omvärlden. Dessa stämplar tenderar 
att bli permanenta och påverka en persons identitet och självkänsla. 

• När en person ser på sig själv som en person som lider av psykisk ohälsa kan detta komma i 
vägen för det egna ansvaret och denna barriär kan stå i vägen för vägen mot ett bättre liv. 

• Lösningarna som idag vanligtvis presenteras för människor med psykisk ohälsa tar ofta fokus 
på enskilt psykiska eller somatiska aspekter, och tenderar därför snarare att endast dämpa eller 
kontrollera en situation för en individ. Eftersom orsaken till hälsoläget ofta inte ringas in kan 
inte tillfredsställande resultat uppnås. Detta snedvridna angreppssätt kan i sin tur skapa nya 
problem, biverkningar av mediciner t.ex. 

• Läkare med sin medicinska utbildning ges utifrån detta skeva synsätt en onödigt stor och ofta 
destruktiv maktposition i relation till individen, där beslut tas om individens icke medicinska 
sidor utifrån ett enbart medicinskt perspektiv. Läkaren och verksamheten med detta synsätt 
riskerar att kontrollera och påverka delar hos individen som upprätthåller och förstärker 
ojämlikheten och förtrycket som presenterades inledningsvis. 

 
Thompson (2018) förtydligar dock att denna kritik om att ett strukturalistiskt samhällsperspektiv med 
fokus på förtryck och makt i relation till psykisk hälsa inte innebär att psykisk ohälsa inte existerar. 
Det är också viktigt att förtydliga att kritiken inte innebär en argumentation för att biologi och psykisk 
hälsa inte hör ihop, eller att läkaren och verksamheter med individer som upplever psykisk ohälsa 
som målgrupp är onda med en agenda som går ut på att förtrycka de svaga. 

5. Metod 

5. 1 En induktiv ansats 
Uppsatsens ansats är induktiv. Syftet formulerades med detta i åtanke för att kunna hålla ett öppet 
perspektiv gentemot intervjusituationerna. När intervjuguiden formulerades och det fenomenologiska 
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förhållningssättet tillämpades i tolkningsarbetet fanns den induktiva ansatsen med som vägledande. 
Den dominerande delen som varit tongivande genom hela arbetet med denna uppsats är det empiriska 
data som utgörs av intervjuer. Att hålla fokuset på empirin i relation till teori samt att ha ett 
förutsättningslöst förhållningssätt genom arbetets gång är förutsättningar för att en ansats ska vara 
induktiv (Henricson, 2017). 

5. 2 Fenomenologi 
Den metodologiska grunden för denna uppsats är fenomenologi. Fenomenologi kan inte enbart 
beskrivas som en enskild metod, och ingen entydig ideologi. Snarare ett spretigt och mångfasetterat 
synsätt med inbördes diskussioner om vad som ska inkluderas eller utelämnas, och vad 
förhållningssättet idag kan förväntas åstadkomma för vetenskapligt arbete (Bengtsson, 2005). Jan 
Bengtsson beskrivs ibland som en av de främsta svenska kännarna av fenomenologi (Leijonhufvud, 
2008) och för att börja skapa sig en uppfattning om fenomenologins väsen är kan en bra start vara att 
börja dra i trådar med lite olika ursprung, som på olika håll knyter an till den fenomenologiska 
idérörelsen. För att ett begrepp ska fylla en funktion att använda kan man anta att någon slags 
gemensam nämnare måste finnas, även om det fenomenologiska fältet är mångfacetterat. 
 
Edmund Husserl (1859 - 1938) beskrivs som fenomenologins upphovsmakare. På Husserls tid var 
fenomenologin dock först och främst ett filosofiskt perspektiv som utmanade dåtidens ideologier och 
metoder. Kritiken bestod framförallt i att dessa var för cementerande och inte gav utrymme för den 
flexibilitet som enligt fenomenologin krävs för att fånga essensen av det som studeras (Bengtsson, 
2005). När det kommer till det som ska studeras beskriver Husserl själv ett grundperspektiv inom 
fenomenologin som att ”gå tillbaka till sakerna själva”. Detta är inte bara del av kritiken mot rådande 
ideologier och analysmetoder utan också en beskrivning av hur det fenomenologiska angreppssättet 
bör förhålla sig gentemot det som ska observeras. Dels beskrivs en vändning mot sakerna, och dels 
en följsamhet gentemot dessa saker (Bengtsson, 2005). Detta är en förklaring av hur en upplevelses 
natur förhåller sig, en första instruktion till hur och var fokus bör riktas för att närma sig verkligheten 
på ett fenomenologiskt sätt. Dessa förhållningssätt och synen på omgivningen som Husserl gav 
uttryck för la grunden för mer handfasta hörnstenar i nutidens fenomenologiska fält med 
färdigdesignade och mer användarvänliga metoder i moderna bemärkelse.  
 
För att hålla den röda tråden utifrån den här uppsatsens syfte kommer inte metodens ursprung och 
framväxt beskrivas djupare än vad som här gjorts. Begreppet fenomenologi har en deskriptiv innebörd 
i sig själv som är viktig för att både förstå fenomenologin som perspektiv men har också en direkt 
betydelse för hur metoden används i denna uppsats. Begreppet ”fenomen”, från grekiskans 
phainomenon som betyder ”det som visar sig”, är centralt. Det som visar sig har enligt Husserls tidiga 
definitioner en motsvarande part, något som det visar sig för. Ett subjekt och ett objekt som är det 
som ska studeras i fenomenologiska sammanhang, att vända sig mot detta i termer av att observera 
med rätt perspektiv samtidigt som en följsamhet visas gentemot fenomenet och upplevelsen kring 
detta är med Husserls och dagens mått mätt grundläggande för fenomenologiskt arbete (Bengtsson, 
2005). 

5. 2. 1 Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod 
Som inom många andra ideologier och metoder finns förgreningar och olika uppdelningar även inom 
fenomenologin, denna uppsats har i valet av metod landat i den fenomenologiskt hermeneutiska som 
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är en av dessa. Hermeneutisk fenomenologi uppstod som en reaktion på att den mer traditionella 
fenomenologin lade för stort fokus på att endast betrakta och beskriva fenomen, utan att ta hänsyn till 
andra avgörande aspekter för att få en djupare förståelse av fenomenet som observeras. Aspekter som 
t.ex. omgivningen, tidpunkten i historien och andra delar behövde vägas in i en tolkande process, i 
denna bemärkelse menade upphovsmakare till fenomenologisk hermeneutik att fenomenologin måste 
vara tolkande och därigenom till viss del också hermeneutisk (Bengtsson, 2005). Ett av namnen 
bakom fenomenologisk hermeneutik är Paul Ricœur (1913 – 2005). Ricœurs tankar om ett ömsesidigt 
förhållande mellan hermeneutik och fenomenologi låg till grund för ett samarbete mellan 
Universitetet i Tromsø och Umeå universitet som under 1990-talet resulterade i en metod med målet 
att tolka texter utifrån i första hand transkriberade intervjuer. Denna fenomenologisk hermeneutiska 
tolkningsmetod är dialektisk i bemärkelsen att den bygger på ett samspel mellan tolkande och 
förståelse, och betonar betydelsen av att observera fenomenologiskt för att sedan genom text tolka 
hermeneutiskt med hjälp av strukturanalys (Henricson, 2017). Det är genom denna fenomenologisk 
hermeneutiska tolkningsmetod som denna uppsats är genomförd. 
 
Själva tillvägagångssättet för denna tolkningsmetod kan beskrivas i tre steg; Den naiva förståelsen, 
strukturanalysen och den sammanvägda förståelsen. De olika faserna kan representera det dialektiska 
perspektivet genom att tolkaren rör sig från helhet till del till helhet, det som ibland kallas en 
hermeneutisk spiral. I första skedet läses texterna igenom med målet att låta sig beröras för att skapa 
en första naiv förståelse av texten och för fenomenet som studeras. Här och i de två följande stegen 
är Ricœurs tankar om den fenomenologiska inställningen viktigt, en fenomenologisk inställning 
innebär i korthet att hantera sin egen förförståelse. Att välja hur den bild av det studerade fenomenet 
som intervjuaren/tolkaren bär med sig från andra sammanhang ska användas. Tolkaren ska undvika 
att låta sin uppfattning om hur saker förhåller sig gå ut över arbetet med att göra observationer och 
själva tolkningsarbetet av dessa (Henricson, 2017). Detta förhållningssätt präglas av öppenhet och 
självmedvetenhet. I andra steget guidar resultatet av den naiva förståelsen själva strukturanalysen där 
meningsbärande enheter lyfts ur texten. Meningsenheterna tittas på enskilt och tillsammans, som 
segment, för att öka förståelsen för det texten talar om. Dessa kondenseras, abstraheras och 
sammanförs till subteman och teman. Detta steg representerar delarna av helheten som studeras 
frånskilda från varandra, ambitionen här är att skapa en distans till texten. Till sist, i den sammanvägda 
förståelsen, är målet en ny helhetsförståelse av fenomenet. Detta åstadkoms genom att reflektera 
utifrån de två första stegen och att sätta texten som en ny helhet i sin ursprungliga kontext. 
Reflektionerna görs utifrån den egna förförståelsen för fenomenet samt mot andra relevanta studier 
och/eller teorier. Fokus ligger på vad texten talar om och hur den beskriver ett möjligt sätt att världen 
utifrån det studerade fenomenet förhåller sig. En djupare förståelse av fenomenet uppnås genom att 
se både essens och referens i texten och sätta den i ett nytt helhetssammanhang på det sätt som 
beskrivits ovan (Henricson, 2017). 

5. 2. 2 Valet av metod utifrån makt, tradition och resurser 
I valet av metod för en uppsats eller ett jämförbart projekt, så som t.ex. ett utvärderingsarbete, är det 
i första rummet själva syftet och forskningsfrågan som sätter den främsta agendan. Metoden ska binda 
ihop de olika delarna av arbetet på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Forskningsfrågan och syftet 
är centralt och avgörande när det kommer till valet av metod, men också andra perspektiv är värda 
att nämna. Maktrelationer, tradition och resurser är tre perspektiv som kommer påverka på olika sätt 
(Ahrne & Svensson, 2011). Den metodologiska diskussionen kan göras lång, och på många sätt utgör 
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den ett nav för vetenskapligt arbete. De tre perspektiv som lyfts här i relation till metodvalet förutom 
själva syftet och forskningsfrågan är inte på något sätt de enda eller till fullo uttömmande perspektiven 
att resonera utifrån, men de passar ganska väl att uppehålla sig lite kring utifrån den aktuella metoden 
i just denna uppsats, fenomenologisk hermeneutik tolkningsmetod. 
 
Det gick inte att på förhand veta speciellt mycket om innehållet i intervjuerna eller hur situationen att 
bli intervjuad skulle uppfattas av vare sig intervjuperson eller intervjuare. Det är inte heller önskvärt 
att gå in med förutfattade meningar i intervjusituationer som senare ska utgöra empirin i 
fenomenologiska analyser (Henricson, 2017). Det lilla som gick att säga inför intervjutillfällena var 
att en varsamhet med stor sannolikhet skulle vara något positivt utifrån det som intervjupersonerna 
skulle komma att berätta om. Å ena sidan riskerar det att bli fördomsfullt och eventuellt påverka 
intervjuernas innehåll om intervjupersonerna i för stor utsträckning bemöts som utsatta utifrån sin 
tidigare roll som patienter. Å andra sidan kräver socionomens arbete generellt en varsamhet i stil med 
den som nyss beskrevs. I mötet mellan en intervjuperson som ska dela med sig av upplevelser som 
många gånger varit jobbiga och en intervjuare som tagit initiativ till och satt agendan inför intervjun 
är det dessutom inte långsökt att anta att en ojämn maktrelation kan uppstå (Ahrne & Svensson, 2011). 
Det är viktigt att detta resonemang hålls levande och hanteras. 
 
När det kommer till tradition inom akademiskt och vetenskapligt arbete fattas många av besluten 
inför valet av metod, och upplägg av ett uppsatsarbete som i detta fall, mot bakgrund av den tradition 
som råder inom den aktuella disciplinen. En slags forskningstradition (Ahrne & Svensson, 2011). Att 
ständigt förhålla sig kritisk till sina egna och andras idéer om hur en uppsats kan struktureras tillhör 
en god vetenskaplig grundinställning, samtidigt lämpar sig vissa metoder och tillvägagångssätt bättre 
inom en del discipliner än andra. Fenomenologin som metod med fokus på analys av patienters 
berättelser och upplevelser har under de senaste decennierna spelat en stor roll för 
forskningsutvecklingen inom vården och omsorgen (Kim, 2010). Resursperspektivet avser i första 
hand tid och pengar i detta sammanhang, men kan breddas till att innefatta annat som sätter ramarna 
för ett arbete som en kandidatuppsats (Ahrne & Svensson, 2011). Just i fallet med den här uppsatsen 
blev det påtagligt eftersom ursprungsidén var att genomföra intervjuerna på en fysisk plats som 
passade intervjupersonerna, men den geografiska avgränsningen för uppsatsen är hela Sverige så blev 
detta ekonomiskt svårt och tidsmässigt omöjligt. Tillvägagångssättet blev istället telefonintervjuer, 
vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 5. 3. 3. Utifrån de aspekter som belysts kändes valet av den 
fenomenologiskt hermeneutiska tolkningsmetoden till den här uppsatsen som gynnsamt. 

5. 3 Tillvägagångssätt 

5. 3. 1 Urval och rekrytering 
För att hitta intervjupersoner till denna uppsats använde ett strategiskt urval. Detta eftersom syftet 
med uppsatsen kräver egna erfarenheter och upplevelser av en specifik situation, detta baserades 
urvalet på. I övrigt ställdes inga krav på vem intervjupersonen var avseende t.ex. kön, ålder eller 
geografisk hemvist. Det enda krav som definierar målpopulationen i fråga är att personerna ska ha 
upplevt att själv bli bälteslagda inom psykiatrin i Sverige. 
 
Information om möjligheten att delta spreds via mail till utvalda föreningar med fokus på att vara 
eller ha varit patient inom psykiatrin och/eller med ett fokus på psykisk ohälsa. Informationen var 
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formulerad som ett missivbrev. Ett specifikt konto på webbsidan Facebook upprättades också, med 
en profilbild och namn tillhörande intervjuaren, men utan övriga personliga kopplingar. Med detta 
konto delades informationen om möjligheten att delta i ett antal facebookgrupper inriktade på samtal 
och erfarenhetsutbyte om psykiatri och psykisk ohälsa. På samma premisser skapades ett konto på 
webbsidan Familjeliv där informationen också delades. För att läsa missivbrevet, se bilaga 1. 
 
Intresset för att delta kan beskrivas som stort, ett 20-tal personer hörde av sig. För bättre spridning 
bland intervjupersonerna prioriterades individer som på något sätt avvek från de övriga som anmält 
intresse att delta. Avvikande i bemärkelsen kön, ålder eller geografisk hemvist. Alla som anmälde 
intresse fick fördjupad information om intervjuförfarandet och villkoren bl.a. om konfidentialitet och 
möjligheten att avsluta sitt deltagande som intervjuperson samt kring hur intervjuerna skulle 
genomföras. Ett fåtal individer som mottog denna information valde att inte delta, bl.a. utifrån rädslan 
att prata i telefon, att medverka i en inspelad ljudupptagning samt svårigheter att hålla sig till en bokad 
tidpunkt för intervju. Nya personer från gruppen som anmält intresse plockades då in och 
informerades i sin tur om förutsättningarna och villkoren. Alla som accepterade att delta uppmanades 
att svara i ett mail till intervjuaren med en ifylld mall med personlig information som också beskrevs 
som ett samtycke till att delta. För läsa samtyckesmallen, se bilaga 2. 

5. 3. 2 Intervjupersonerna 
Fem personer intervjuades, alla identifierade sig som kvinnor men kom från olika platser i landet och 
hade också vårdats på olika sjukhusinrättningar. Åldersspannet var mellan 24 till 60 år, med en 
medelålder som var 37,2 år. Personerna själva uppgav att antalet gånger som de blivit bälteslagda var 
mellan 1 och 180 tillfällen, medelvärdet här var 38 men medianvärdet av antalet tillfällen var 4. 

5. 3. 3 Intervjuerna och analysarbetet 
Efter att informationen om intervjun och samtycket accepterats av var och en av intervjupersonerna 
bestämdes en tid för intervju. Ursprungsidén var som tidigare beskrivs att genomföra fysiska 
intervjuer men detta ändrades under arbetets gång till telefonintervjuer av praktiska skäl. 
Betalversionen av IT-tjänsten Skype användes och därför kunde telefonsamtalen göras från en dator 
direkt till de telefonnummer som intervjupersonerna uppgett att de ville bli kontaktade via. 
Anledningen till att en dator användes för att ringa var att datorn också spelade in själva samtalet. 
Intervjuerna varade ungefär mellan 40 till 60 minuter och en semistrukturerad intervjuguide användes. 
För att läsa intervjuguiden, se bilaga 3. När alla intervjuer var genomförda transkriberades dem 
ordagrant. 
 
Anledningen till att en semistrukturerad intervjuguide användes var för att kunna rikta fokus mot 
fenomenet och intervjupersonens upplevelser av att ha blivit bälteslagda, i enlighet med uppsatsen 
syfte och metod. Vid själva intervjutillfället låg fokus på att genomförandet skulle präglas av en 
fenomenologisk inställning med tillhörande förhållningssätt, vilket delvis definierats ovan. Det 
innebär att intervjuaren undvek att föra in påståenden eller fakta som inte intervjupersonerna själva 
presenterade. En förutsättning för detta är bl.a. hur intervjuguiden är utformad, att en tillåtande 
atmosfär försöks skapas under intervjun samt att intervjuaren fokuserar på att få intervjupersonen att 
bredda och fördjupa de tankar som kommer till denne utifrån intervjufrågorna utan att styra innehållet. 
Det är avgörande att reflektera kring den fenomenologiska inställningen innan intervjuer genomförs 
med målsättningen att använda fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. 
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De transkriberade intervjutexterna användes i sin helhet för att genomföra tolkningen och det första 
steget i tolkningsprocessen, nämligen genomläsning med målet att en naiv förståelse skulle uppnås. 
Inför det andra steget i tolkningen, själva strukturanalysen, omvandlades intervjutexterna till 
meningsenheter. Valet gjordes att utgå från all intervjutext och genomföra en strukturanalys. Tolkaren 
kan välja att göra detta utifrån texten som en helhet eller att dela upp texten och göra flera 
strukturanalyser, t.ex. utifrån olika frågor som formuleras till texten och blir tonsättande i 
tolkningsprocessen (Henricson, 2017). Avvägningen att inte göra på detta sätt utan att se texten som 
en enda helhet gjordes mot bakgrund av intervjuguidens utformning som redan från början frågade 
efter olika perspektiv kring det upplevda fenomenet. Intervjutexterna som helhet de-
kontextualiserades i olika kluster utifrån textens innebörd. Dessa olika kluster kondenserades och 
abstraherades till meningsenheter. Meningsenheterna organiserades under subteman som i sin tur 
sorterades in under teman utifrån sitt innehåll. Fokus låg på att växla mellan en närhet och en distans 
till texten. Avslutningsvis arbetades en sammanvägd förståelse fram med de två tidigare delarna i 
tolkningsprocessen som vägledande. Den sammanvägda förståelsen kompletterades med tidigare 
forskning och de utvalda teoribildningarna. Fynden utifrån tolkningen finns presenterade under 
avsnitt 6. För att enbart läsa strukturanalysens teman, subteman men också meningsenheterna, se 
bilaga 4. 

5. 4 Metoddiskussion 

5. 4. 1 Validitet och reliabilitet 
Validitet i detta sammanhang kan bedömas utifrån dels ett internt perspektiv och dels ett externt 
perspektiv. Intern validitet handlar om förutsättningarna för graden av samstämmighet mellan 
uppsatsarbetet och själva resultatet. Inte vad resultatet visar, utan vad resultatet beskrivs kunna visa. 
För att bedöma intern validitet är därför delar som urval, bortfall och datainsamling relevanta att 
granska (Henricson, 2017). I denna uppsats är framförallt datainsamlingen något som det lagts stort 
fokus vid, detta presenteras ovan utifrån beskrivningen av hur intervjuförfarandet gått till med den 
fenomenologiska inställningen som förhållningssätt. För intervjuaren var det första gången som en 
fenomenologisk intervju genomfördes, vilket kan vara relevant för läsaren att känna till. Urvalet och 
rekryteringen av intervjupersoner är också något som presenterats ovan, alla deltagare i uppsatsarbetet 
stämmer in på de kriterierna som inför urvalet sattes upp. Att någon gång själv upplevt att ha blivit 
bälteslagd inom den psykiatriska vården i Sverige. Som också beskrivits ovan valde en del personer 
av olika skäl att inte delta i arbetet med uppsatsen genom intervju efter att de mottagit information 
om själva förfarandet, detta kan beskrivs som ett bortfall. Extern validitet handlar om i vilken 
utsträckning resultaten går att generalisera till andra populationer, miljöer och omständigheter 
(Henricson, 2017). Alla intervjupersonerna passar in utifrån urvalskriterierna, men samtidigt är alla 
kvinnor. Utifrån aspekten om kön kan detta eventuellt påverka resultatens externa validitet. Det har 
under uppsatsarbetets gång hela tiden varit viktigt att endast hålla fokus mot bältesläggning som 
tvångsåtgärd, och inte blanda in andra tvångsåtgärder så som isolering, medicinering eller metoder 
som inte förekommer i Sverige. Detta är speciellt nämnvärt i relation till den tidigare forskningen 
som endast behandlar bältesläggning (mechanical restraints). Utifrån dessa aspekter och det som 
beskrivs mer utförligt ovan om intervjupersonerna och urvalet går det att anta att den externa 
validiteten är relativt god i ljuset av denna uppsats kvalitativa struktur. Henricson (2017) beskriver 
dock att utifrån naturen hos fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod med sin högst kvalitativa 
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karaktär är tolkningen och fynden något som bör ses som en möjlig bild av det studerade fenomenet. 
Tolkningsmetoden med sina tre steg som presenteras nedan erbjuder transparens för läsaren så denne 
kan bilda sig en uppfattning om vad tolkningsarbetet inneburit, men metodens struktur påverkar 
ändock uppsatsens externa validitet. 
 
Reliabilitet innebär graden av reproducerbarhet, att samma resultat ska uppnås om själva 
undersökningen/arbetet görs om (Henricson, 2017). Utifrån vad som tagits upp under validitetsdelen 
och mot bakgrund av att tolkningsmetoden i denna uppsats är en kvalitativ metod med stort fokus på 
både tolkarens förförståelse och tolkningens natur är det inte relevant att resonera om reliabilitet i den 
breda bemärkelsen. Vad som dock kan nämnas är något kring det som brukar kallas för test-retest 
reliabilitet, vilket är ett perspektiv med fokus på hur tiden påverkar resultatet av en undersökning eller 
motsvarande (Henricson, 2017). Återigen, tolkningsprocessen i denna uppsats och den kvalitativa 
naturen slår undan benen för det mesta av reliabilitetsbegreppet. Däremot är det inte orelevant att 
resonera kring hur tiden och framförallt den förändrade samhällsdebatten skulle kunna tänkas påverka 
människors inställning till det aktuella fenomenet. Tidsaspekten skulle kunna få konsekvenser utifrån 
t.ex. lagändringar och en förändrad verksamhet inom den psykiatriska vården som radikalt skulle 
kunna påverka om en liknande uppsats och analys genomfördes i framtiden. 
 

5. 4. 2 Författarens förförståelse och uppsatsens trovärdighet 
Som framhållits vid flera tillfällen i uppsatsen, b.la. inledningsvis i avsnitt 7 och återkommande 
genom avsnitt 5, är den fenomenologiska inställningen avgörande i arbetet med fenomenologisk 
hermeneutisk tolkningsmetod. Och tolkarens förförståelse är en viktig hörnsten i detta. Redan i en 
kvalitativ studies planeringsfas är det viktigt att den som ska genomföra studien reflekterar över sin 
förförståelse (Henricson, 2017), förförståelsen består b.la. av livserfarenhet, yrkeserfarenhet och 
tidigare kunskap i ett brett perspektiv. Henricson (2017) beskriver att begreppen förförståelse och 
reflexivitet är särskilt viktiga inom omvårdnadsforskning, detta eftersom det inom detta fält finns 
mycket små möjligheter att göra anspråk på att kunna fånga och presentera absoluta sanningar. 
Forskarens roll och det studerade är inom vård- och omsorgen många gånger mer flytande och 
gränsöverskridande än vad som går att på förhand beskriva och ringa in. Reflexivitet, jämte 
förförståelse, innebär i detta sammanhang att vara öppen och tydlig med sin egen roll som något som 
påverkar t.ex. en uppsats eller en studie. Som nämnts är detta något författaren behövt ta hänsyn till 
på flera sätt i arbetet med denna uppsats, dels utifrån uppsatsen valda metod och dels utifrån naturen 
hos det studerade fenomenet. För att underbygga detta ytterligare presenteras relevant information 
om uppsatsen och författaren nedan. 
 
Arbetet med denna uppsats påbörjades under 2015. Vid denna tid rekryterades intervjupersoner, 
intervjuerna genomfördes och transkriberades. Efter några månades arbete med uppsatsen under 2015 
lades arbetet i träda och plockades upp först under 2018, analysen av intervjutexterna genomfördes 
och uppsatsen i sin helhet färdigställdes. Författaren till uppsatsen är också vid tidpunkten för denna 
senare och avslutande del av uppsatsarbetet yrkesverksam som skötarvikarie inom slutenpsykiatrin 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Författaren har själv deltagit i bältesläggningar av patienter 
inom ramen för sitt arbete. Den första kontakten med bältesläggning som tvångsåtgärd och denna del 
av sjukvården fick författaren genom en teaterföreställning under 2015, i samband med detta började 
tanken på valet av uppsatsämne gro. Dessa delar av författarens förförståelse är relevant för läsaren 
att känna till. Ett ytterligare reflexivt perspektiv är i hur stor grad de intervjuade i en uppsats har 
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kunnat talat fritt under intervjutillfället (Henricson, 2017). Intervjuguiden, se bilaga 3, visar på 
förutsättningarna för intervjupersonerna att kunna berätta om sina upplevelser och tankar utifrån de 
ställda frågorna som är av öppen karaktär. Det var, i enlighet med den fenomenologiska inställningen, 
intervjuarens ambition att agera passivt i intervjusituationerna för att skapa förutsättningar för 
intervjupersonerna att avgöra vilken väg intervjuerna skulle ta. Bilden är att den ambitionen i 
tillräckligt stor grad infriades. I tolkningsarbetet är tolkaren i allra högsta grad också en 
påverkansfaktor för hur tolkningsarbetet faller ut, detta är något som författaren tänkt aktivt kring. 
Som beskrivs ovan är fynden i form av tolkningen genom fenomenologisk hermeneutisk 
tolkningsmetod en möjlig bild av det studerade fenomenet (Henricson, 2017), delvis utifrån tolkarens 
inverkan i processen. 
 
Trovärdigheten i en uppsats kan bedömas bl.a. utifrån om det framgår att det finns en rimlig balans 
mellan resultaten och vad som avses studeras, om fler än endast författaren själv synat resultatet och 
att det är beskrivet vem författaren/tolkaren är utifrån sin förförståelse samt att det är tydligt beskrivet 
hur arbetet med uppsatsen har gått till (Henricson, 2017). Ovan går det tydligt att följa hur 
analysprocessen med tolkningen av intervjupersonernas berättelser har gått till. Från syfte till urval, 
från intervju till analys. Utifrån detta kan balansen bedömas. Olika delar med relevans kring t.ex. 
teknisk utrustning har tagits upp och det är författaren själv som genomförts och transkriberat 
intervjuerna samt gjort tolkningsarbetet som redovisas som uppsatsen resultat och analys. Ett minus 
när det kommer till trovärdighetaspekten i uppsatsen är att författaren helt på egen hand, med 
undantag för det rådgivande handledarskapet genom personal vid institutionen, genomfört allt arbete 
själv. Ytterst liten inblandning från andra utomstående har påverkat uppsatsen, t.ex. genom att bolla 
uppsatsens innehåll med ”kritiska vänner” (peer debriefing) eller triangulering, alltså att låta 
människor med andra perspektiv på det studerade fenomenet än målpopulationen komma till tals 
(Henricson, 2017).  

5. 4. 3 Etik 
Enligt 2 § i lagen om etikprövning av forskning som avser människor omfattar den inte arbete som 
utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå (SFS 2003:460, 2 §). 
Lagen gäller således inte denna uppsatsen och ingen etikprövning enligt lagens bestämmelser behöver 
göras. Mot bakgrund av detta blir det ännu viktigare att det egna agerandet och ställningstagandet 
utifrån etiska aspekter inte bagatelliseras. Uppsatsens syfte beskriver att målpopulationen är 
människor som upplevt förmodat svåra händelser i deras liv, i intervjusituationen ska dessa individer 
känna sig trygga med att berätta det dem känner samt vara säkra på att konfidentialitet av deras 
uppgifter inte äventyras. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor beskriver att 
syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 
forskning (SFS 2003:460, 1 §), detta kan ses som ett eftersträvansvärt mål även om en formell 
etikprövning inte görs i samband med denna uppsats. 
 
I Vetenskapsrådets sammanfattning med namnet God forskningssed, från 2017, förklaras framförallt 
två principer som centrala att ta hänsyn till. Anonymisering innebär att det inte ska gå att knyta en 
persons identitet till det data som används i t.ex. en uppsats. Detta gäller före, under och efter 
uppsatsarbetes gång. Konfidentialitet betyder att uppgifter inte sprids på ett sätt som strider mot den 
överenskommelse som gjorts mellan den deltagande individen och i detta fall uppsatsförfattaren. 
Överenskommelsen finns formulerad i det samtycke som skickades ut i arbetet med att rekrytera 
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intervjupersoner. För att läsa samtyckesmallen, se bilaga 2. I arbetet med denna uppsats har det som 
beskrivs ovan varit viktigt att resonera om hur ett etiskt förhållningssätt kan användas. Ett aktivt 
ställningstagande är att publicera inte bara subteman och teman som bilaga till uppsatsen, utan också 
meningsenheterna som ligger till grund för subtemana. Under avsnitt 5. 3. 3 förklaras hur 
tolkningsprocessen har gått till, som kan förstås av beskrivningen är meningsenheterna ett steg 
närmare intervjutexterna än själva subtemana. Dessa har publicerats som bilaga av två anledningar. 
Dels för att öka transparensen utifrån trovärdighetsaspekten i uppsatsen, meningsenheterna är 
grunden till en central del av tolkningsprocessen och det som strukturanalysen i denna bygger på. 
Men meningsenheterna har också publicerats av etiska skäl. Som framhålls i avsnitt 6 finns det en 
vilja hos flera av intervjupersonerna att sprida sina perspektiv och berättelser om sina upplevelser för 
att kunna bidra till diskussion och debatt. Att kasta ljus på det studerade fenomenet och relevanta 
aspekter av detta. Utifrån en bedömning att meningsenheterna kan publiceras utan att 
intervjupersonernas konfidentialitet äventyras gjordes valet att lägga dessa som bilaga. 
Meningsenheterna ger en insyn och målar upp en bild av intervjupersonernas upplevelser som på ett 
sätt är mer deras egna röster än uppsatsens tolkning. 

5. 4. 4 Hänsynstaganden och kritik 
En aspekt som i sammanhanget är viktig att reflektera kring är hänsynstagandet till individerna i 
målpopulationen. Att prata om svåra upplevelser kan påverka en persons hälsoläge, detta var viktigt 
att ha med sig in i intervjusituationerna. Upplevelserna från den psykiatriska vården och av att ha 
blivit bälteslagd kan också påverka individens benägenhet att t.ex. svara på frågor om sina upplevelser. 
Wallsten, Kjellin & Sjöberg (2008) har en liknande målpopulation som denna uppsats och fokuserar 
i sin studie på bältesläggning som tvångsåtgärd. I studien presenteras att samstämmigheten mellan de 
svar som deltagarna lämnade till viss del inte stämde överens med informationen i journalerna och 
forskarna resonerar om varför så var fallet. Wallsten, Kjellin & Sjöberg nämner olika tänkbara 
anledningar och tar upp att minnesförmågan kan förändras efter tiden inom psykiatrin, bl.a. på grund 
av behandlingen och upplevelserna. Detta är också något som flera intervjupersoner i denna uppsats 
resonerade om under intervjuernas gång. En annan anledning beskrivs kunna vara de svarandes 
hälsotillstånd som utifrån frågornas ämne gör det svårt att svara utifrån vad man varit med om. 
Wallsten, Kjellin & Sjöberg avslutar med att poängtera att deras fynd endast innebär ett perspektiv 
att ta hänsyn till i arbetet med individer som tillhör målpopulationen. 
 
Som en sista passus kring genomförandet av arbetet med uppsatsen bör ett kritiskt öga riktas mot 
intervjuguiden och intervjuförfarandet i relation till den fenomenologiska inställningen och 
uppsatsens syfte med frågeställningarna. Som förklarats på flera ställen i uppsatsen är det avgörande 
att intervjuaren inte styr innehållet i intervjuerna på annat sätt än utifrån vilka svar intervjupersonerna 
ger, att intervjuaren inte t.ex. presenterar fakta eller påståenden som är tagna från andra sammanhang 
än just det som kommer fram under intervjun. Omsorgsperspektivet är centralt i denna 
kandidatuppsats, och intervjuguiden tar fasta på detta. Man skulle kunna resonera utifrån att 
omsorgsperspektivet stundvis kom på kollisionskurs med intervjupersonernas egna upplevelser. Dels 
så presenterades detta perspektiv inledningsvis under intervjuerna utan bäring på intervjupersonernas 
egna upplevelser. Dels så blev detta ett begrepp som intervjupersonerna uppmanades definiera efter 
eget tycke och sedan under intervjun var något som frågorna styrdes tillbaka mot. Vän av ordning 
skulle kunna argumentera för att detta inte riktigt är förenligt med en fenomenologisk inställning och 
den induktiva ansatsen. Å andra sidan behöver frågor formuleras inför en intervju för att ha en 
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gemensam nämnare att fokusera på i analysen, för att rikta fokus mot bältesläggning som fenomen. I 
denna uppsats görs detta utifrån intervjupersonens definition av omsorg. Detta gjorde inte 
intervjuerna mer trögflytande eller sämre, men det går som sagt att resonera kring i vilken grad detta 
påverkade intervjupersonernas självständighet. För att läsa intervjuguiden, se bilaga 3. 

6. Resultat och analys 
 
Nedan presenteras uppsatsens fynd. Dessa är enligt fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod 
uppdelade i de tre faserna naiv förståelse, strukturanalys och sammanvägd förståelse. Den naiva 
förståelsen målar upp en första bild som tolkaren får när denne läser igenom texterna som tolkningen 
utgår ifrån, i detta fallet intervjutexterna. Citaten i denna del är hämtade direkt från intervjutexterna. 
Strukturanalysen är intervjutexterna uppdelade under teman och subteman, efter en process av 
kondensering och abstrahering. Temana presenteras som underrubriker och subtemana presenteras 
under sina respektive teman i kursiverad stil, inledningsvis finns en bild som illustrerar dessa. Till 
varje subtema finns en beskrivande text. Den sammanvägda förståelsen beskriver en djupare 
förståelse mot bakgrund av de två tidigare stegen och med texten satt i relation till tidigare forskning 
och relevanta metoder. Se avsnitt 5. 2. 1 för djupare förklaring av metodens tillvägagångssätt. 

6. 1 Naiv förståelse 
 

Omsorg 
Bilden av vad omsorg är grundar sig både i intervjupersonernas egna upplevelser från tiden inom 
psykiatrin och föreställningar utifrån andra erfarenheter. Intervjupersonerna ger exempel från 
sammanhang utanför psykiatrin, och genom definitioner som kan beskrivas som allmänt vedertagna. 
Bra bemötande, empati och till viss del moral tas upp som exempel, ofta utifrån hälso- och sjukvård 
men även andra insatser från samhället. Berättelserna och exemplen kretsar kring en skala av vad som 
är bättre omsorg till vad som är sämre omsorg. I mer nära beskrivningar av sina upplevelser från 
psykiatrin och av att ha blivit bälteslagda tas perspektiv om kommunikation och medmänsklighet upp, 
samt vikten av att som yrkesverksam göra ett bra jobb. 
 

”Det är liksom kärlek i form av omtanke, man bryr sig om. 
Man kramar och man tröstar, man är artig. Man håller inte fast.” 

- Intervjuperson 1. 
 
Kommunikation beskrivs som något viktigt både före under och efter en bältesläggning, men också 
inom den psykiatriska vården generellt. Bristen på kommunikation i relation till en bältesläggning 
gör situationen värre. Medmänsklighet och kontakt med de yrkesverksamma som upplevs göra gott 
är viktigt, lite som en tillflykt från situationen i övrigt. Bristande medmänsklighet upplevs som ett 
hinder för det goda måendet och tillfrisknandet. Övertramp, dåligt bemötande och i vissa fall otillåtet 
agerande från personal skapar en misstro och undergräver möjligheten att känna god omsorg. Förutom 
den personalkontakt som tvärtom varit positiv och därigenom utgjort en räddning i en annars svår 
situation så är relationen till andra patienter något viktigt. Intervjupersonerna beskriver att kontakten 
med andra patienter inte sällan utgjorde ett stöd och en möjlighet att kunna ventilera sina upplevelser 
och intryck. Detta blir också en del av bilden som framträder av vad omsorg är och hur det upplevs. 
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Det friska och det sjuka 
Kontakten med andra patienter beskrivs dock inte bara som en räddning och något positivt, olika 
människors hälsoläge påverkade de andra patienterna och avdelningen överlag. Detta blev speciellt 
tydligt i samband med händelser av lite mer extrem natur, dit bältesläggningar kan räknas. När en 
sådan händelse ägde rum blev alla varse om situationen de befann sig i och om sitt egna mående, 
även om det inte var en själv som blev bälteslagd. Att vara frisk eller sjuk kan ligga i betraktarens, 
ofta personalens, öga. Men det kan också vara en självbild som är tudelad, lite som en kamp 
inombords. Att bli bedömd i för stor utsträckning utifrån sin sjukdom, sina diagnoser och tidigare 
händelser under dåliga perioder är något som gör det svårt att stå på egna ben och att ta sig an de 
utmaningar som målas upp som vägen till ett friskare liv. 
 

”Man blir väldigt mycket sjuk inne på psykiatrin, för det är bara, det är bara sjukdom överallt. 
Det är bara sjukt överallt.” 

- Intervjuperson 3. 
 
Tillfällena då intervjupersonerna själva blivit bälteslagda beskrivs i några fall som övertramp från 
personalens sida, eller att det just är den sjuka sidan som där och då varit den som dominerande och 
lett till att det blivit som det blev. Psykiatrins förmåga att hantera den här sjuka sidan och samtidigt 
bejaka det friska tycks vara centralt, att på olika sätt vara flexibel nog för att ge individen utlopp att 
vara just en individ och samtidigt fortsätta med sitt uppdrag som psykiatri. Samtliga intervjupersoner 
beskriver att en mer eller mindre omedelbar nedtrappning och på sikt avskaffande av bältesläggning 
är önskvärt utifrån bl.a. ett vård- och omsorgsperspektiv. Bältesläggningar och den slutna psykiatrin 
är en del av den sjuka och slutna världen, och den vill ingen vara en del av. 
 

Roller och makt 
Ett annat perspektiv kring denna slutna värld som psykiatrin beskrivs som är den tydliga närvaron av 
roller kopplade till makt. Dörrarna är i de allra flesta fall låsta, personalen bestämmer vem som 
kommer och går. Och personalen i sig beskrivs inte som en homogen enhet av intervjupersonerna, 
utan ett tydligt hierarkiskt system framträder. Denna maktstruktur blir psykiatrins verktyg för att 
fortsätta med både det bättre och det sämre inom verksamheten. Det blir psykiatrins självbild i för 
stor utsträckning och ifrågasätts kanske för lite från resten av samhället, menar man. Olika grader av 
läkare som delas in i en topp av pyramiden, sjuksköterskor som också mellan sig har olika grad och 
golvet med skötarna. Under dessa, i botten av makthierarkin, finns patienterna. Patienterna bevakas 
och kontrolleras, det rör allt från aspekter om t.ex. tid där ett ovisst besked om tiden för behandlingen 
ses som en maktyttring till de grövsta exemplen dit bältesläggningar räknas. 
 

”Den maktkampen kan man inte som patient vinna, utan det kommer alltid personalen göra.” 
- Intervjuperson 1. 

 
Patientrollen inom psykiatrins slutna väggar är något som blir tydligt och i många fall medför den 
tvivelaktiga konsekvenser i relation till framförallt personalen. Men patientrollen är också något som 
ställs i relation till den egna identiteten och synen på sig själv, dels utifrån det sjuka och det friska 
som beskrivs ovan men också utifrån ett mer vardagligt identitetsperspektiv. I kontakten med 
människor utanför psykiatrin såhär i efterhand blir ”luckan” som tiden inom psykiatrin utgör något 
att fundera över och hantera. De nära och kära delar på ett sätt upplevelsen men genom ett 
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utifrånperspektiv, detaljerna och de övervägande negativa upplevelserna måste förklaras för både 
vänner och familj. Bältesläggningar och andra inslag av mer extrem natur så som våld och andra 
incidenter riskerar påverka den egna identiteten. I relation till resten av samhället finns också 
reflektioner och tankar kring tiden inom psykiatrin. När en intervjuperson t.ex. efter den avslutade 
vårdtiden inte längre minns hur det fungerar att ta ut pengar från en bankomat och andra liknande 
situationer skapas känslan av att man inte riktigt varit en del av samhället. En känsla av att vara och 
ha varit bortkopplad för länge. Känslor och tankar kring samhällsutvecklingen och moralfrågor dyker 
också upp efter och i anslutning till framförallt bältesläggningarna men också andra delar av den 
psykiatriska vården. Vad som är rätt och fel, och vilken typ av behandling som kan accepteras från 
ett samhälle gentemot de som lever här. 
 

Öppenhet och insikt 
Något som präglar berättelserna om upplevelserna av bältesläggning och psykiatrin är en uppriktig 
öppenhet, det finns ett intresse och en vilja av att berätta. Som nämnts tidigare utgör tiden inom 
psykiatrin ett kapitel i intervjupersonernas liv, de har idag gått vidare i livet och är sysselsatta på olika 
sätt. Även om händelserna i olika grad format och påverkat ser man tillbaka på tiden som något som 
var då, konsekvenserna som håller sig kvar är t.ex. rädsla för vissa platser och situationer, 
relationsmässiga hinder eller minnen och drömmar som ibland plågar. En del har fått tydligare men 
som t.ex. posttraumatisk stressyndrom efter tiden inom psykiatrin. Trots detta är viljan att dela med 
sig av sina upplevelser och sin uppfattning tydlig och som också nämnts i ett tidigare avsnitt av 
uppsatsen var intresset att delta som intervjuperson stort. Upplevelserna man varit med om är något 
man vill dela med sig av, öppenheten är viktig på flera plan. 
 
”Jag är inte dum i huvudet om man säger så. Det går faktiskt att ha en konversation med mig. Det 

går att prata med mig, det går att göra avtal med mig.” 
- Intervjuperson 4. 

 
Fokus är framåt och viljan att leva sitt liv går att utläsa mellan raderna. Man ser sig inte som en passiv 
konsument av den vård man i efterhand överlag inte varit nöjd med, och exemplen och jämförelserna 
med sina egna diagnoser och hälsoläge kontra förväntningar på behandlingar och dagens medicinska 
kunskap tyder på en insikt och en utvecklingsprocess. Resonemanget om andra insatser och 
stödfunktioner, t.ex. HVB, kopplas ihop med omsorgsperspektivet och jämförs med upplevelserna 
från psykiatrin och med resten av samhället. Intervjupersonerna exemplifierar många olika delar av 
god omsorg som betydde eller skulle kunna betytt mycket där och då, och presenterar också sina egna 
tankar om hur bältesläggningarna skulle kunna ersättas med andra inslag i den psykiatriska vården. 
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6. 2 Strukturanalys 
Bilden nedan presenterar samtliga teman och subteman. Dessa tillsammans med meningsenheterna 
som legat till grund för strukturanalysen presenteras i bilaga 4. 
 

 

6. 2. 1 Omsorg och hur det borde fungera 
Upplevelserna från psykiatrin ger nya problem att försöka hantera. Det är inte ovanligt att nya 
diagnoser och sjukdomsbilder har tillkommit som intervjupersonerna kan anknyta direkt till vårdtiden, 
och/eller specifika händer inom psykiatrin. En misstänksamhet och rädsla kan ha växt fram som gör 
det svårt att ta kontakt med vården, både den somatiska och den psykiatriska. Denna rädsla och distans 
riktas också mot polis/väktare beroende på upplevelserna inom psykiatrin, ofta i samband med 
våldsamheter. Individens situation idag blir som ett kvitto på vad man har upplevt. 
 
Individens grundläggande behov och intressen, samt den egna personen, kan inte förbises om god 
omsorg är målet. Då uppstår det motsatta. Till upplevelserna av sämre omsorg hör naturligtvis alla 
berättelser om att ha blivit illa behandlad på olika sätt. Det kan handla om allt från fysiska övergrepp 
och mentalt påfrestande situationer orsakade av utomstående faktorer/annat än sitt egna mående, till 
brister i att tillgodose andra grundläggande behov. Dessa behov är t.ex. bristen på inflytande och 
kommunikation, samt upplevelsen av att personal på patienternas bekostnad agerat för egen vinning. 
När samstämmigheten är dålig mellan verksamhetens strukturer och individens behov och 
förväntningar bäddar detta för missnöje. 
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Det är inte bara målet med vården som ska centreras kring bättre mående, utan också vårdens 
innehåll. Det finns inslag i vårdupplevelsen som intervjupersonerna upplever som positiv, eller delar 
som hade kunna bidragit till en positivare upplevelse om de bara hade infriats. Anhöriga som 
involveras på ett adekvat sätt, att egna idéer/förslag tas på allvar och att relationen mellan patient och 
personal ses som en tillgång istället för ett hinder är några exempel. Detta och annat hade kunnat 
förhindra upplevelsen av att bli felbehandlad, av att personalen inte fanns för patientens egen skull 
och minskat den negativa upplevelsen generellt som tyvärr dominerar. 
 
Omsorg har sitt ursprung i vad det är att vara människa och utgår från en medmänsklig dialog. 
De grundläggande delarna som detta består av behöver förmedlas på ett professionellt sätt i en 
verksamhet. Det finns en bild av vad som är god omsorg, och eftersom den går att ringa in är det 
också något som borde gå att förhålla sig till utifrån sitt perspektiv som personal eller som en hel 
verksamhet, menar intervjupersonerna. Dialog och inflytande är viktiga delar för individens 
upplevelse men också för att utveckla en verksamhet. Att bry sig utifrån sin roll som professionell, 
att hjälpa och att bemöta andra som människor utmålas som centralt. Att uppnå god omsorg inom en 
verksamhet är inte en omöjlighet och har ett egenvärde med positiva konsekvenser utifrån flera 
perspektiv som gör det eftersträvansvärt. 

6. 2. 2 Bältesläggning 
Det är tveksamt om det överhuvudtaget går att hantera bältesläggning som metod, psykiatrin som 
verksamhet klarar det i vilket fall inte. Upplevelserna som återges i denna uppsats kretsar inte helt 
oväntat i stor grad kring bältesläggningarna, och det är i stort sätt enbart negativa berättelser. 
Bältesläggningarna beskrivs som ett maktmedel kantat av övergrepp, och det är inte heller ovanligt 
att individen själv inte vet på vilka grunder vissa specifika bältesläggningar ägt rum. I några fall kan 
nyanserna i en berättelse innefatta poängen med en bältesläggning, t.ex. utifrån en individs hälsoläge. 
Huvudbudskapet från intervjupersonerna är dock att bältesläggningar inte ska få eller behöva 
förekomma, spåren det lämnar och situationen där och då står inte i paritet till nyttan. 
 
Bättre metoder och nya behandlingssätt måste utvecklas, i väntan på det ska bältesläggningar 
endast användas som absoluta undantagsfall inom psykiatrin. Intervjupersonerna menar att i de fall 
som kräver, men bara då det absolut krävs, kan bältesläggning användas som sista utväg. Men utifrån 
de egna upplevelserna från psykiatrin, med en undermålig personalsituation och ett oklart innehåll, 
ifrågasätts det om bältesläggning är något psykiatrin ska få ägna sig åt i dagsläget. Alternativa 
metoder och tillvägagångssätt behöver arbetas fram, t.ex. ett löpande hälsoförebyggande arbete som 
i större grad ser varje individs behov på avdelningen. Intervjupersonerna har olika exempel på detta. 
Bältesläggningarna som kommer äga rum idag och imorgon, innan en förändring av denna metod 
sker, behöver präglas mer av det som beskrivs som god omsorg med fokus på t.ex. patientinflytande 
och korrekta läkarbedömningar. Men sammanfattningsvis är huvudbudskapet att bältesläggning som 
metod redan nu behöver börja fasas ut och ersättas. 

6. 2. 3 Psykiatrin är inte isolerad från resten av samhället 
Maktutövandet från personalen på olika nivåer inom psykiatrin står i vägen för möjligheterna till 
god vård och omsorg. Intervjupersonernas bild är att psykiatrin har en hierarkisk personalstruktur, de 
olika yrkeskategorierna med den interna strukturen kan upplevas som svårförståelig och otillgänglig. 
I fallen när missförhållanden eller negativa upplevelser förekommer, så som t.ex. våld, brister i själva 
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behandlingen eller bältesläggningar, bidrar den hierarkiska strukturen som upprätthålls av makt till 
upplevelsen att det är svårt att få hjälp. Intervjupersonerna beskriver en stundvis återkommande 
känsla av att personalen inte alls agerar för patienternas skull, utan att detta är ett uttryck för ett 
maktsystem används för att trycka ned individen. 
 
Psykiatrin och innehållet borde stå i framkant med resten av samhällsutvecklingen, inte vara ett 
levande minne från svunna tider. Det finns en vilja att bidra med sina perspektiv och upplevelser 
med en framtidstro som grund. Intervjupersonerna breddar stundvis sina resonemang genom att 
jämföra sina upplevelser med resten av samhället och omvärlden. Frågan ställs kring varför 
hanteringen av människor som inte skulle accepteras i andra sammanhang accepteras inom psykiatrin. 
Kraven på psykiatrin och dess innehåll borde vara hårdare, menar man, och förväntningarna höga. 
Vård ska vara vård, inte straff. Det borde kunna gå att leverera bättre resultat, och i den ekvationen 
är det svårt för intervjupersonerna att se att bältesläggning skulle passa in. 
 
Livet fortsätter efter tiden inom psykiatrin. Även om det kanske inte kändes så där och då, så finns 
det en framtid och en tillvaro efter psykiatrin som intervjupersonerna idag berättar om. En tillvaro 
med sysselsättning och relationer, familjen och de närmaste finns fortfarande kvar. Hjälpt eller 
genomlidit, eller kanske både och, men det är med delvis nya perspektiv som livet fortsätter. Vad det 
innebär att uppleva god omsorg, och i vissa fall hur man själv ska agera för att ge bättre omsorg till 
andra människor, är erfarenheter som beskrivs. Erfarenheterna och minnena från psykiatrin hanteras 
på olika sätt, men finns kvar hos intervjupersonerna. 

6. 2. 4 Hela människans upplevelse 
Upplevelser som inte har bäring på själva vården direkt, utan finns med utifrån att de blir en del 
av helhetsbilden, kan inte ignoreras i en seriös verksamhet. Intervjupersonerna beskriver att 
personalens förhållningssätt gentemot individen och i verksamheten generellt har en avgörande roll 
för resultatet av vården och upplevelsen av psykiatrin. När relationen mellan personal och patient 
fungerar bra är den en tillgång, men när den inte gör det innebär det ett enormt hinder i vardagen 
inom psykiatrin. Bristfällig hantering av våldsamma situationer, som tyvärr ibland härrör från 
personalen själv, är något som nämns. En annan viktigt bit är miljön och innehållet på själva 
avdelningen, den beskrivs ofta som undermålig och bidrar inte till möjligheten att må bättre. Också 
här vänds det som skulle kunna vara en tillgång och möjlighet till ett hinder och blir ett problem 
eftersom det är ett eftersatt område. 
 
Relationen mellan patienter kan innebära något positivt eller negativt, oavsett kommer det påverka 
vårdupplevelsen. Den andra källan till våldet inom psykiatrin, förutom personalen som nämns ovan, 
är de andra patienterna. Detta gör relationen mellan patienter till något svårt att hantera för individen. 
Intervjupersonerna beskriver på olika sätt att de var tvungna att hantera relationen till andra patienter, 
bl.a. på grund av att det inte gick att lämna vårdavdelningen av egen vilja. En annan effekt av 
relationen patienter i mellan som kan beskrivas som negativ var hur man i olika situationer, medvetet 
eller omedvetet, påverkade varandra till att göra saker som man i annat fall kanske inte skulle gjort. I 
värsta fall ledde detta till att inslag som självskadebeteende eller aggressioner mot personal blev mer 
omfattande. Men, relationen mellan patienterna var en stor tillgång när allt var väl och i efterhand 
konstaterar man hur mycket det betydde och underlättade. I vissa fall lever relationen kvar även efter 
tiden inom psykiatrin. 
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Människan som en helhet hamnar i kläm mellan uppställningen ”det friska” och ”det sjuka” som 
varandras motsatser. På ett sätt är ”den friska” och ”den sjuka” sidan av samma person nästan en 
identitetsmässig uppdelning, men gråzoner existerar och hälsoläget beskrivs inte som något helt 
svart/vitt. Det kan kännas som den sjuka sidan dominerar i samband med negativa händelser, menar 
man. Situationer som leder fram till t.ex. bältesläggning. Psykiatrins uppdrag är att hantera detta, men 
när personal och behandling stirrar sig blinda på ”det sjuka” med diagnoser och allt som hör till det 
riskerar resultatet bli sämre och resan längre. Att bejaka den egna personens identitet med fokus på 
allt sunt hos en människa beskrivs som en viktig förutsättning för en bättre upplevelse, positiva 
kontakter med andra människor är en viktig del i detta. Det minskar dessutom distansen mellan livet 
inom psykiatrin och det vanliga livet, den tillvaron som är målet. 

6. 3 Sammanvägd förståelse 

6. 3. 1 Hur kan bältesläggning upplevas? 
Lanthén, Rask & Sunnqvist (2015) beskriver utifrån sin studie med tio svarande att det var ett antal 
personer som upplevde trygghet och lugn i samband med bältesläggningen, och att bältesläggningen 
kunde innebära en hjälpsam utväg som ett sista alternativ när kontrollen över sig själv och upplevelsen 
av tillvaron brast. Denna inställning står i tydlig minoritet bland denna uppsats intervjupersoner, även 
om tankegångarna förekommer. Några av intervjupersonerna här i uppsatsen har upplevt 
bältesläggningar som innehållit större mått av god omsorg och omvårdnad där de själva i efterhand 
insett nyttan av att ha blivit bälteslagda. Man ser tillbaka på sitt mående där och då och förstod att 
psykiatrin gjorde vad dem skulle utifrån sina rutiner. Men det är enstaka upplevelser jämfört med den 
bredare bilden, detta gäller också utifrån intervjupersonernas enskilda berättelser. För med det nämnt 
måste fokus riktas rättvist, åt det stora missnöje och frustrationen som många av upplevelserna från 
psykiatrin och bältesläggningarna inneburit för uppsatsens intervjupersoner. I första rummet, när 
frågan ställs, är det dessa upplevelser som intervjupersonerna väljer att lyfta upp. Det finns en vilja 
av att berätta om sina upplevelser, som tyvärr mestadels är negativa. 
 
Lanthén, Rask & Sunnqvist (2015) lyfter också perspektiv om rädsla, maktlöshet och 
overklighetskänslor i relation till bältesläggningarna och dessa stämmer mer överens med 
upplevelserna som dominerar bland denna uppsatsens intervjupersoner. Bältesläggningen innebar en 
stor utsatthet, maktlöshet och tidsuppfattningen blev en viktig aspekt i sammanhanget. Just aspekten 
om tiden är också något som går att hitta gemensamt mellan den nämnda studien och denna 
uppsatsens intervjupersoners upplevelser. Intervjupersonerna upplevde ett stort mått av utsatthet 
utifrån flera aspekter. Känslan var att bältesläggningen ägde rum på tvivelaktiga grunder, 
bältesläggningen i sitt sammanhang verkade mer vara ett straff än en del av behandlingen och viktiga 
omsorgsbitar som man från andra tillfällen visste kunde underlätta situationen lös allt för ofta med 
sin frånvaro. De gånger som intervjupersonerna lyfte poängen med bältesläggning gjordes det i stort 
sätt alltid med tanke på någon annans situation, inte så ofta utifrån sina egna upplevelser. 
Bältesläggning kan motiveras i extrema fall och som sista utväg om när det rörde någon annan, är 
bilden. Antingen så kanske fokuset på en annan person är ett lättare sätt att förhålla sig till en 
nyansering man upplever som nödvändig att göra, eller för att man helt enkelt inte känner att man 
kvalificerades till den gruppen av patienter som bältesläggning kan vara en hjälp för. 
 
De positiva upplevelserna verkar som nämnts ha större utrymme bland de svarande i studien av 
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Lanthén, Rask & Sunnqvist (2015) än bland intervjupersonerna i denna uppsatsen. Metodmässigt 
skiljer sig uppläggen åt, t.ex. utifrån analysförfarandet och hur intervjupersonerna. Syftena med 
studien respektive denna uppsats är dock liknande. En aspekt som är värd att uppehålla sig lite kring 
och som skulle kunna ligga bakom skillnaden i resultaten är kön. I denna uppsatsen har relativt lite 
fokus ägnats åt kön, i urvalet lämnades detta helt åt slumpen och så gjordes också i arbetet med studien 
i fråga utifrån vad som går att utläsa. Det går dock att konstatera att de svarande i studien bestod av 
50 % män och 50 % kvinnor, medan intervjupersonerna i denna uppsats är 100 % kvinnor. Att 
reflektera kring urval av intervjupersoner, analys och antaganden utifrån syfte och ansats är särskilt 
viktiga aspekter när jämförelser och granskning ska genomföras mellan studier som använder 
fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod (Henricson, 2017), vilket denna uppsats gör. Som går 
att utläsa av statistiken över bältesläggningar i Sverige som presenteras under bakgrundsavsnittet i 
denna uppsats, se avsnitt 2, är situationen för män och kvinnor i relation till bältesläggning olika. Det 
går att se att kvinnorna utgör en minoritet av patienterna men får uppleva en majoritet av 
bältesläggningarna, de kvinnliga patienterna är färre men blir bälteslagda oftare. Om detta är ett 
tecken på att män och kvinnor inte handlas lika inom psykiatrin i bredare bemärkelse kan kön vara 
en av anledningarna till att män och kvinnor som två olika grupper har olika erfarenheter av psykiatrin 
och bältesläggning. Thompson (2018) beskriver den bristande jämställdheten utifrån psykisk hälsa 
och sjukvård som komplext, men att allt som pekar mot detta som ett jämställdhetsproblem på 
samhällsnivå är så överhängande så det inte kan eller bör ignoreras. Kvinnor är överrepresenterade 
bland diagnoser som anorexia, bulimi, ångestsyndrom och depression. Det finns också en noterbar 
likhet mellan statistiken över kvinnors kontakt med psykiatri/deras hälsa och med mäns erfarenhet av 
att ha varit frihetsberövade för brott, menar Thompson. Han resonerar kring att psykiatrin och hälsan 
som ett samhällsfenomen skulle kunna vara samhällets sätt att omedvetet eller medvetet utöva en 
slags makt och kontroll över kvinnor som för männen tar sig andra uttryck, en situation som inte är 
jämställd med andra ord. 
 
Vikten av information och upplevelsen kring detta är något som är slående lika mellan 
intervjupersonerna i denna uppsatsen och de svarande i studien av Lanthén, Rask & Sunnqvist (2015). 
Det var oklart varför man bältades och vad som skulle hända härnäst under bältesläggningens gång. 
Uppsatsens intervjupersoner uttryckte att information om detta och annat relevant var något som 
skulle kunna ha underlättat hela situationen, om de själva visste vad som skulle hända och varför. 
Intervjupersonerna har bilden att informationen dels hade en funktion av att öka tryggheten i och med 
att man visste vad som skulle hända, men den var också viktigt utifrån en delaktighetsaspekt. Att inte 
ha information ger inga som helst möjligheter till inflytande, detta bidrar bl.a. till känslan av utsatthet. 
Kommunikationsaspekten kring bältesläggning och mellan patient och personal generellt är inget lätt 
område, men det är desto viktigare att det fungerar ändamålsenligt. Wallsten, Kjellin & Sjöberg (2008) 
pekar på rädsla, bristande tillit och missförstånd som hinder för en god kommunikation mellan patient 
och personal, en brist som beskrivs eventuellt ligga bakom delar av deras resultat som visar att 
patienter i viss utsträckning inte svarar samstämmigt med informationen i journalen angående deras 
erfarenheter av att ha blivit bälteslagda. Detta är bara spekulationer från författarnas sida om sitt eget 
resultat, men den sammanvägda bilden blir ändock att information och kommunikation är avgörande 
på flera sätt för en bättre miljö för patienterna inom psykiatrin, i detta fallet i relation till 
bältesläggning. 
 
Intervjupersonerna både här och i arbetet av Lanthén, Rask & Sunnqvist (2015) framhåller att 
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bältesläggningen är ett av de tillfällen då man som patient upplever sig som mest svag och utsatt, bl.a. 
utifrån den egna psykiska hälsan och själva händelsen som bältesläggningen innebär. Är 
kommunikationen bristfällig vid detta tillfälle går det att argumentera för att en god omsorg är svår 
eller till och med omöjlig att uppnå i en situation där den kanske behövs som mest. Kari Martinsens 
omsorgsteori är både bred och djupgående, men som en första punkt av vad som definierar omsorg 
beskriver Martinsen det som ett relationellt begrepp som innefattar ett öppet och nära förhållande 
mellan två människor (Kirkevold, 2000). Det tordes vara på en mycket mer grundläggande nivå i 
Martinsens karriär än när hennes teori började sammanfattas som kommunikation mellan patienten 
och den som ger omsorg ringades in som en avgörande förutsättning för ett öppet och nära förhållande 
mellan två människor. Med andra ord, utan fullgod kommunikation i dessa situationer finns minimala 
förutsättningar för en god omsorg. 
 
En liten invändande passus bör dock göras för tydlighetens skull. Både utifrån Martinsens perspektiv 
om vem som är i behov av omsorg, där individer som stöter på funktionshinder ringas in (Kirkevold, 
2000), och utifrån intervjupersonernas upplevelser går det att problematisera detta med 
kommunikation. Intervjupersonerna beskriver bältesläggning som något som i stort sätt alltid är 
förenat med tumult. Kombinerat med det psykiska måendet som är bakgrunden till själva 
bältesläggningen kan man anta att det inte alltid är helt lätt att som patient uttrycka vad man känner 
eller svara på frågor från personalen. Problem med kommunikation kan också vara något som 
kännetecknar en människans funktionshinder, för att återgå till Martinsen. Kanske rent av vara det 
funktionsnedsättningen består av. Därför krävs lite nyansering av att det inte under några som helst 
omständigheter skulle gå att förmedla en god omsorg om inte kommunikation i den normativa 
bemärkelsen förekommer. Det viktigaste och dominerande budskapet från intervjupersonernas 
berättelser är dock att kommunikation och information är avgörande, och att följderna blev mycket 
negativa alla gånger detta brast från psykiatrins sida. Inte bara under själva tillfället för 
bältesläggningen där det kan användas för att lindra upplevelsen, utan också som grunden i en 
behandling för att förhindra att en bältesläggning behöver äga rum. Intervjupersonerna pratar om 
olika strategier för att avleda t.ex. ett ångestpåslag och vad kommunikationen betytt i dessa situationer. 
Också utifrån vårdmiljön, själva vården och i relation till personalen är information och 
kommunikation något fundamentalt. 
 
Kontakten med personalen inom psykiatrin är ett eget område som behöver lyftas. Intervjupersonerna 
beskriver på olika sätt sina kontakter med personalen. Personalen skulle många gånger kunna vara en 
större tillgång än den är idag, det bemötandet intervjupersonerna efterfrågar är sådant som den som 
är anställd inom vård och omsorg borde kunna uppvisa. När kontakten har funkat bra har den varit en 
tillgång, dessa tillfällen kan översiktligt beskrivas som situationer då personalen förenade psykiatrins 
uppdrag och dess rutiner med patientens behov. Ingen av intervjupersonerna ställer vad som kan 
betraktas som orimliga krav och problematiserar att dessa inte tillgodosågs. T.ex. beskriver man den 
negativa upplevelsen av att vara inlåst och hur det påverkade en själv istället att kanske visa 
oförståelse kring att personalen inte låste upp dörrarna. Kontakten med personalen beskrivs som icke 
tillfredsställande på flera sätt. Utifrån att bältesläggningen som tvångsåtgärd existerade och utfördes 
av samma människor man i andra situationer skulle ha tillit till och förtroende för skapades något av 
en ambivalens kring om det överhuvudtaget gick att få en bra relation till personalen och lyckas lita 
på dessa. 
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Det finns som nämnts goda exempel på när personalen lyckats och nått fram till patienten inom 
verksamhets ramar, men samtidigt framträder en annan bild på ett tydligt sätt. Hot, ibland om just 
bältesläggning och/eller att larma efter annan personal, och i vissa fall också våld från personalens 
sida som enligt intervjupersonernas utsago inte kan beskrivas på ett annat sätt än direkt felaktigt och 
olagligt agerande. Rädslan för att berätta om sitt mående utifrån hur personalen skulle reagera, kanske 
skulle bältessängen rullas fram eller så kunde det få konsekvenser i kommande 
läkarsamtal/bedömningar.  På samma sätt beskriver de svarande i studien av Lanthén, Rask & 
Sunnqvist (2015) att kontakten med personalen var en hjälp när det fungerade bra, och ett hinder som 
inte gick att bortse från eller ta sig runt som patient när den inte fungerande. Likheten i upplevelser 
mellan studiens svarande och denna uppsats intervjupersoner finns också här. Det förekommer 
glåpord från personalens sida, ett kallt förhållningssätt i situationer som hade krävt något annat och 
det är inte ovanligt att personalen talar över huvudet på patienten under processen med bältesläggning 
snarare än till patienten. Detta upplevs som distanserande och skadar bandet mellan patient och 
personal som i de positiva exemplen beskrivs som en förutsättning för bättre vård. 
 
Personalen upplevs av samtliga intervjupersoner vara organiserade hierarkiskt. Detta blir tonsättande 
när det kommer till upplevelsen av både psykiatrin som verksamhet och den direkta kontakten med 
personalen. Intervjupersonerna beskriver att man fick försöka tänka ett steg före, innan man tog 
kontakt med personalen, och fundera över vilka följder den kontakten kunde få. Det kunde handla om 
att ställa en fråga eller berätta om sina känslor inför olika saker, informationen som gavs till 
personalen togs i bästa fall emot på ett adekvat sätt. I annat fall, vilket intervjupersonerna 
exemplifierar på olika sätt, kunde informationen användas mot en själv och man blev offer för den 
hierarki som rådde. Det ständigt återkommande innehållet i berättelserna är maktens roll, denna 
hierarki bland personalen blev både ett uttryck och en förutsättning för den. Maktutövandet från 
personalens sida är en enbart negativ upplevelse, men med olika uttryck. Rädslan för olika typer av 
påföljder så som hot eller att innehållet i vården påverkades negativt var tankar som under vårdtiden 
rörde sig i intervjupersonernas huvuden och som de på olika sätt också upplevt. Det mer direkta 
exemplet på maktutövandet av mer fysisk karaktär är bältesläggningarna, som skulle kunna ses 
ytterligheten av de negativa konsekvenser som intervjupersonerna upplevde av den hierarkiska 
maktstrukturen. Kombinerat med bristen på information som lyfts ovan och andra inslag förekom det 
att intervjupersonerna började reflektera kring sin egen självbild utifrån detta, upplevelsen kunde 
bidra till att man kände sig mindre som person och mer illa däran än hjälpt och lyssnad till i och med 
sin vårdtid inom psykiatrin. Reflektioner över vilken typ av verksamhet psykiatrin med dess 
bältesläggningar i det moderna samhället egentligen är förekommer också, bl.a. med moraliska och 
politiska förtecken. 
 
Thompson (2018) argumenterar för att hälso- och sjukvården inte alls enbart handlar om den 
samhällsnyttiga tjänst som den ofta beskrivs som, där läkaren och patienten har en ömsesidig relation 
koncentrerad kring patientens problem. Thompson menar att hans resonemang inte får ses som 
argument för att läkarna och personalen inom hälso- och sjukvården är onda människor som 
förtrycker sårbara människor, samtidigt behöver hälso- och sjukvården förstås som en del av ett större 
sammanhang där personalen spelar en viktig roll. Sjukvården och dess personal ses av samhället och 
individer som experter till den milda grad att detta får en rad negativa konsekvenser, menar Thompson. 
Denna expertställning som personalen har, oftast läkarkåren utifrån sin centrala roll inom 
sjukvårdssystemet, upprätthålls av ett maktutövande som sker på bekostnad av patienten och den 
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enskilda individen. Intervjupersonerna i denna uppsats resonerar om detta utifrån sina egna 
upplevelser och det finns flera exempel som de berättar om. 
 
Sjukdom och ohälsa är så negativt betingat i samhället så istället för att ses som ett tillstånd som det 
många gånger är högst naturligt att som människa råka ut för under sin livstid kommer olika 
nedvärderande och förtryckande påföljder av att drabbas av sjukdom. Detta samhällsfenomen kopplar 
Thompson (2018) ihop med ett maktutövande som det inte råder brist på inom sjukvården, menar han. 
Det skapar problem på flera sätt för patienten, bland annat utelämnar idag sjukvården många delar 
som är holistiskt viktiga för att förstå hälsa. Delar som t.ex. social samvaro, ekonomi, politik, 
psykologi men också ontologi. Patientens hälsoläge får således inte den bedömning som skulle 
behövas eftersom flera viktiga perspektiv utelämnas. Thompson lyfter också att läkarvetenskapen är 
en mansdominerad ideologi som utifrån detta perspektiv ger favör åt nya patriarkala idéströmningar 
och uttryck, detta kan ske på kvinnors bekostnad. Denna tanke kan läggas till som ett perspektiv i 
resonemanget om betydelsen av kön utifrån upplevelsen av att bli bälteslagd som görs ovan.  
Intervjupersoner i denna uppsats berättar om bilden av ”det sjuka” och ”det friska”, en egen identitets- 
och hälsomässig kamp men också ett synsätt som läkare och annan personal ibland snedvridet hade, 
vilket inte gagnade tillfrisknandet. Att personalen inte såg till helheten i individens situation och att 
för mycket fokus riktades mot det sjuka snarare än mot det friska vilket bidrog till svårigheter i 
tillfrisknandet är olika delar som intervjupersonerna beskriver. Bilden som framträder tycks inte vara 
långt ifrån det Thompson argumenterar för. 

6. 3. 2 Kan bältesläggning ge några konsekvenser? 
Förutom det upplevelsen av att bli bälteslagd betydde där och då är det också viktigt att lyssna in vad 
som händer efter bältesläggningen, och vad patienten upplever efter sin vårdtid. Att bältesläggning 
som tvångsåtgärd kan innebära negativa konsekvenser för människor är inte ett grundlöst antagande, 
b.la. utifrån berättelserna från intervjupersonerna i denna uppsats. Patienters öden i relation till 
bältesläggning är också på sina håll mycket allvarligare och dystra berättelser, i de värsta fallen med 
dödlig utgång (Nunno, Holden & Tollar, 2006). Nunno, Holden & Tollar presenterar dock 
amerikanska siffror och förhållandena bakom dessa kan inte direkt översättas till Sverige, men även 
i Sverige förekommer dödsfall i samband med bältesläggning vilket SVT:s program Uppdrag 
granskning visade i april 2018 (Sveriges Television, 2018). Det finns som nämnts exempel från 
intervjupersonerna där de berättar om nyttan av bältesläggningen, att det blev ett nödvändigt ont i en 
kaotisk situation. Det större och bredare fokuset ligger dock på bältesläggningen som något negativt 
och högst tvivelaktigt inslag i den psykiatriska vården, en anledning till detta är följderna. En del av 
de men som uppstod i samband med bältesläggningen är sådant som intervjupersonerna har kommit 
över, sår och blåmärken har läkt. En del av upplevelserna var av den grad att man fick söka behandling 
i efterhand för att bearbeta det man varit med om. Upplevelsen av att ha blivit bälteslagd kunde alltså 
skapa problem som krävde professionell behandling, posttraumatiskt stressyndrom och klaustrofobi, 
t.ex.   
 
Eftersamtal i anslutning till själva tillfället för bältesläggning kan vara något som minskar risken för 
trauma när det används som metod (Lanthén, Rask & Sunnqvist, 2015), men detta är inget som 
intervjupersonerna har erfarenhet av eller valde att lyfta under intervjuerna. Antingen utifrån hur 
intervjuerna fortlöpte, eller för att det inte är något man varit med om/upplever sig ha blivit speciellt 
hjälpt av. Vissa delar av måendet idag är sådant som blivit svårt att skaka av sig och fortfarande 
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påverkar individerna. Särskilda situationer, miljöer och specifika saker som individen 
sammankopplar med bältesläggningen gör att dessa minnen kommer tillbaka. Fysisk närhet, 
uniformerad personal eller annat som kopplas ihop med vård på olika sätt är exempel som lyfts. 
Utifrån det sistnämnda exemplet har det blivit svårt för en del av individerna att söka vård, även i 
ärenden som inte handlar om psykiskt mående. Olika lång tid har gått mellan tillfället när patienten 
blev bälteslagd senast till tillfället för intervjun. En del har hunnit bearbeta en hel del men beskriver 
tiden som några av de andra intervjupersonerna befinner sig i som en jobbig period av livet, tiden i 
mer direkt närhet efter själva tillfällena för bältesläggningen. 
 
Konsekvenserna beskrivs som för stora jämfört med nyttan som kan användas som argument för 
bältesläggning. Intervjupersonerna är i efterhand bitvis förvånade över hur deras vårdtid fortlöpte och 
över konsekvenserna såhär i efterhand, det finns en känsla av att man förväntade sig något bättre och 
något annat än den bild man beskriver och berättar om. Thompson (2018) menar att psykisk ohälsa 
inte kan förstås enbart utifrån ett biologiskt och medicinskt perspektiv och att behandlingar inte bör 
följa detta synsätt. Det går inte att argumentera för att t.ex. ECT (electroconvulsive therapy/ 
elektrokonvulsiv behandling) och psykofarmaka med lugnande effekt är en enbart effektiv behandling 
när orsaken till problemet är något större än det som endast händer där och då i patientens huvud. 
Thompson menar också att med detta synsätt och utan den bredare bilden kan en del av dessa 
behandlingar, t.ex. psykofarmaka, orsaka mer skada är vad de hjälper. Biverkningar som ett resultat 
av att man från sjukvårdens sida vill medicinera bort något som inte enbart går att medicinera skapar 
till slut en egen spiral av dåligt mående som patienten måste hantera. Intervjupersonerna återger en 
liknande bild av deras hälsoläge efter att ha upplevt bältesläggning. Ytterligare ett perspektiv som 
behöver belysas är kontakten med andra patienter. Kontakten är något som kunde bidra till otrevliga 
upplevelser, ibland utifrån andras mående och ibland utifrån individens eget. Men de positiva 
kontakterna fungerade som ett litet skyddsnät och kunde ibland bidra till tillfällen för reflektion och 
möjlighet att prata om sina upplevelser och tankar. Detta beskrivs som något värdefullt för den som 
vårdas inom den slutna psykiatrin. 

6. 3. 3 Kan bältesläggning förbättras och/eller förändras? 
En av uppfattningarna från psykiatrins och sjukvårdens sida angående bältesläggning kan förenklat 
beskrivas som att tvångsåtgärden är en nödvändighet för att skydda personal och patienter (Alice 
Keski-Valkama, 2010), och utifrån hur förekomsten och användandet av just denna tvångsåtgärd ser 
ut är det inte ett överdrivet antagande att detta förmodligen är en utbredd uppfattning. Men det finns 
alternativ och arbeten som pågår för att minska förekomsten av bältesläggning, också inom ramarna 
för dagens psykiatriska slutenvård. Bak, Brandt-Christensen, Sestoft & Zoffmann (2011) hittar i sin 
granskning av 27 olika typer av insatser som kan minska förekomsten av bältesläggning en gemensam 
nämnare för framgång. Även fast insatserna är av lite olika art, och en av de högst rankade insatserna 
består av en kombination av olika arbetssätt, slår artikelförfattarna efter sin granskning fast att en mer 
deltagande och aktiverad patient som också är tonsättande i strategin för att minska förekomsten av 
bältesläggning av denne är den främsta framgångsfaktorn. Värt att nämna är också att den insatsen 
som består av en kombination av arbetssätt fokuserar på personalens roll, psykiatrins ledning och 
kulturen på avdelningen förutom patientens egen roll och delaktighet. Intervjupersonerna i denna 
uppsats är på samma spår och fäster fokus på vilken betydelse liknande inslag hade eller skulle haft 
för dem där och då inom den psykiatriska vården. Att kommunikation i vården generellt och 
framförallt i anslutning till bältesläggningen är viktig, att aktiviteter och en stimulerande vårdmiljö 
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kan göra gott samt att inflytande över sin egen situation är något som får positiva följder. 
 
Många av de tankar och förslag om hur vårdupplevelsen som helhet och bältesläggningarna specifikt 
kan bli bättre faller tillbaka på frågan om vad bra omsorg är och hur den kan skapas. Medmänsklighet, 
emotionell närvaro och en professionell hängivenhet inom verksamheten som helhet, men också i den 
mellanmänskliga dialogen, är delar som lyfts som definitioner av en god omsorg. Att bli lyssnad på, 
att få hjälp och frånvaro av makt som missbrukas på individens bekostnad är andra nyanser av detta. 
Intervjupersonerna knyter ihop denna bredare bild av omsorg med sina idéer kring hur 
bältesläggningarna specifikt skulle kunnat bli bättre upplevelser, eller åtminstone mindre dåliga, om 
de ska tillåtas få förekomma överhuvudtaget. Vikten av information och personalens agerande är två 
stora perspektiv från intervjupersonerna som behandlats ovan, men man beskriver också delar som 
anspelar på god generell omsorg i direkt relation till bältesläggningarna. Inflytande, förebyggande 
hälsofrämjande perspektiv i verksamheten och en tillit till den psykiatriska vården kan ges som 
exempel på god omsorg men som också enligt intervjupersonerna skulle kunnat påverka själva 
bältesläggningarna och i bästa fall förhindrat vissa av dem. Strukturanalysen här i uppsatsen, se 
avsnitt 6. 2, pekar på en bredd och olika lösningsperspektiv. Den visar en bild av en helhetsupplevelse 
som de tidigare patienterna menar spelar stor roll att ta hänsyn till. För att åter igen anknyta till Bak, 
Brandt-Christensen, Sestoft & Zoffmann (2011) och deras sammanställning så går det att dra några 
paralleller mellan fynden och bilden från intervjupersonerna i denna uppsats. Den högst rankade 
insatsen i artikelförfattarnas granskning lade stort fokus på en specifik typ av terapi, CMT (Cognitive 
milieu therapy/miljöterapi), med individens situation och deltagande i centrum. Den näst högst 
rankade insatsen var en kombination av arbetssätt, som kan tänkas borga för en mer holistisk 
vårdupplevelse utifrån bredden som skapas när olika arbetssätt kombineras. Den högst rankade 
insatsen kan rimligtvis också antas bidra till ett helhetsgrepp utifrån att patientens fokus förmodligen 
riktas mot det i dennes omgivning som inte är tillfredsställande eller som i motsats till det är något 
positivt som kan förstärkas. Förhoppningsvis tillåts detta forma vårdsituationen för patienten. 
Intervjupersonerna här i uppsatsen beskriver ett helhetsgrepp av vårdupplevelsen som bör 
kännetecknas av god omsorg när de resonerar om hur vården borde fungera. Som exempel på brister 
i detta helhetsgrepp tas bältesläggning upp, intervjupersonerna ser detta som en anledning till varför 
den specifika tvångsåtgärden är ett tveksamt inslag i den psykiatriska vården utifrån deras egna 
erfarenheter. 
 
Martinsen beskriver många delar av omvårdnad med fokus på omsorgen, varav en rad perspektiv är 
relevanta att lyfta här. Omsorgen i sig ska inte endast bestå av monologliknande tillsyn, eller endast 
vara en sentimental empati. För att undvika detta krävs professionalitet från den som förväntas ge 
omsorgen och att denne tränar på detta. Individen i behov av omsorg ska ses som en person i behov 
av hjälp, men utan att äventyra dennes integritet. Integriteten kommer b.la. till uttryck genom något 
Martinsen kallar för ”den orörbara zonen” (egen översättning), en gränsdragning på flera plan mellan 
den omsorgsbehövande och den omsorgsgivande (Raile Alligood, 2018). Uppsatsens 
intervjupersoner är inne på något liknande när de resonerar om vad man känner sig bekväm att dela 
med sig av till personalen inom psykiatrin, eller vilken typ av fysisk kontakt som är önskvärd. 
Omsorgen kräver ett personorienterat engagemang genom vilket en bit av en själv investeras i 
personen som har behov av det, utifrån detta finns förutsättningen att göra sitt bästa för en annan 
person menar Martinsen. Hon argumenterar för att ett moraliskt förhållningssätt ska styra, där empati 
och reflektion leder fram till agerandet hos den som står för omsorgen (Raile Alligood, 2018). Utifrån 
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flera exempel som lyfts från intervjupersonernas erfarenheter görs Martinsens teori relevant i detta 
sammanhang. En professionell personal som agerar utan egenintresse med ett lyhört förhållningssätt 
är ett exempel som återigen görs relevant att bättre bejaka i en verksamhet än vad som överlag kan 
beskrivas görs idag utifrån intervjupersonernas upplevelser. Intervjupersonerna rör sig också på en 
mer grundläggande nivå i sina tankar om vad som brast i deras upplevelse av vården, att slippa våld 
och att känna otrygghet t.ex. De tillfällen när man upplevde god omsorg utifrån att bli lyssnad på eller 
när psykiatrin lyckades anpassa sitt förhållningssätt till individen ges känslan av att detta bidrog till 
ett andrum och något positivt i de tidigare patienternas tillvaro inom psykiatrin. 
 
Att vårdplaneringen och själva behandlingen präglas av flexibilitet, att verksamheten och personalen 
lyssnar in patienternas förslag och idéer samt att straff och våld inte förekommer är delar av det som 
Ejneborn Looi (2015) kategoriserar som åtgärder som kan bidra till att bältesläggningar kan undvikas. 
Ett professionellt förhållningssätt som inte karaktäriseras av personalens tillkortakommanden och 
maktmissbruk, vilket på olika sätt kan leda till bältesläggningar, samt möjligheten till en kontinuerlig 
kontakt och relation till personalen beskrivs som viktigt av Ejneborn Looi. Detta gäller särskilt 
kontakten mellan patienten och den ansvariga läkaren. Dessa inslag i vården är sådant som 
intervjupersoner i denna uppsats på olika sätt efterfrågar för en bättre och mer personcentrerad vård, 
som utformas så den motverkar behovet av bältesläggning och inte bidrar till det som idag. Ett 
förebyggande perspektiv är viktigt, enligt intervjupersonerna. Innehållet på avdelningen är också 
något som Ejneborn Looi (2015) lyfter, att aktivera sig genom aktiviteter som passar en själv har en 
positiv effekt. Kultur, idrott av lämplig form eller till och med städning kan vara inslag som inte ska 
underskattas utifrån behoven bland patienterna. På samma sätt beskriver intervjupersonerna i denna 
uppsats hur olika typer av kulturyttringar, motion och social samvaro hade kunnat varit avgörande för 
helhetsupplevelsen och/eller för att förhindra bältesläggningar om psykiatrin hade kunnat tillgodose 
dessa behov. Vid några tillfällen upplevde man att dessa delar fanns och funkade bra, och dessa 
tillfällen använder man som goda exempel på hur verksamheten generellt skulle kunna fungera. 
 
Vårdmiljön som helhetsupplevelse för patienten är också något att ta hänsyn till, intervjupersonerna 
lägger stort fokus på vad som bidrar till tillfrisknande och trygghet och vad som motverkar det. Det 
kan vara allt från praktisk utformning som insyn på avdelningen, var personalens rum är placerade 
och hur känslan av att vara inlåst hanteras genom utrymmenas utformning. Inslag i vårdmiljön som 
färgsättning, förutsättningar för aktiviteter man själv kan välja eller möjlighet till utevistelse är andra 
mer kontera tankar som lyfts av intervjupersonerna. Även om det rör sig om låsta miljöer är möjlighet 
till utevistelse genom olika balkonglösningar inte ovanligt, men intervjupersonerna menar att dessa 
bör utformas på rätt sätt för att bidra till en positiv upplevelse. Martinsen (Raile Alligood, 2018) 
resonerar också i delar av sitt arbete kring rum och arkitektur och menar att det finns en vikt utifrån 
den mänskliga värdigheten att rikta fokus mot dessa aspekter av hälso- och sjukvården.  
 
Slutligen bör de ännu lite mer strukturella perspektiven på lösningar och tänkbara åtgärder för att 
förbättra och/eller förändra situationen med bältesläggningarna lyftas. Ross, Campbell & Dyer (2014) 
tar upp en rad tänkbara strukturella åtgärder för att minska eller förhindra förekomsten av 
bältesläggning. Intervjupersonerna har ett tydligt samhällsperspektiv och stundvis resonerar man om 
vilken typ av samhälle bältesläggningarna innebär att vi lever i, bl.a. kring själva utvecklingsgraden 
av samhället. Man tar också upp tankar om hur en diskussion på bredare front bör föras om situationen 
inom psykiatrin idag, bl.a. utifrån sina upplevelser av bältesläggning.  Ross, Campbell & Dyer lyfter 
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att på en organisationsnivå är t.ex. en tillfredsställande personalstruktur med inslag som 
diskussionsgrupper med fokus på hur nulägessituationen inom verksamheten ser ut viktigt. 
Diskussionerna måste kunna ske utifrån en värdegrund som värjer sig mot mobbning inom 
personalgruppen och har ett fokus på antidiskriminering och mot stigmatisering som innefattar både 
personal och patienter. Utifrån detta kan en arbetsmoral skapas som ligger till grund för det dagliga 
arbetet. Ett inflytelsebaserat verksamhetsupplägg som tillåter patienten att komma till tals på ett reellt 
sätt är också viktigt, detta finns det dessutom redan utformade arbetssätt för idag. Vårdmiljön lyfts 
också av Ross, Campbell & Dyer som en tillgång när den utformas för målgruppen. Flyttas fokus 
ännu lite längre från verksamhetens vardag och mer mot samhällets övergripande nivå menar man att 
våldet inom psykiatrin måste tas på allvar på ett annat sätt än vad som görs idag, juridiken måste nå 
in på psykiatriavdelningen. Tankesmedjor och andra liknande verksamheter som fokuserar på 
stigmatiseringen och den rädsla som den psykiatriska vården innebär för många, där tidigare patienter 
har en central och ledande roll, är något positivt som man vill se. Psykiatrin och dess metoder behöver 
belysas och ”avmystifieras” menar man, detta kommer skapa positiva ringar på vattnet utifrån en 
samhällsnivå. Förslagen ovan lyfts mot bakgrund av den viljeriktning som kan utläsas av 
intervjupersonernas berättelser och tankar, de präglas av framtidshopp och viljan om något bättre. En 
bättre vård som hjälper, och inte gör någon illa. 

7. Några slutsatser 
 
Det är intervjupersonernas upplevelser och det fenomenologiska förfarandet för att skildra dessa som 
varit prioriterat genom uppsatsarbetets gång. Det är i dessa fynd som förtjänsten av den här typen av 
analyser ligger, och som motiverar varför det är viktigt att ha perspektivet med fokus på individens 
upplevelser. Sambandet mellan olika aspekter av omsorg och själva bältesläggningen är en bild som 
framträder. Det är viktigt att inte försköna situationen för patienten inom psykiatrin, att våga se 
upplevelsen som den är och undvika att enbart stirra sig blind på alla problem som 
förbättringspotential utan att se dess konsekvenser. En annan del av bilden som framträder i analysen 
är att upplevelserna är större utifrån ett helhetsperspektiv än förväntat när uppsatsens syfte och 
frågeställningar formulerades. Detta är en viktig poäng att ta med sig, att fenomenet med 
bältesläggning förstås bättre av utomstående genom att tillåta sig se hela bilden utifrån berättelserna 
om upplevelsen. Nedan sammanfattas detta och övriga områden som kan beskrivas som centrala 
utifrån intervjupersonernas upplevelser: 
 

• Bältesläggningen är omgärdad av brister, undantag finns men de bekräftar på ett sätt också 
regeln om hur allvarlig situationen beskrivs som. Upplevelsen där och då samt 
konsekvenserna som tvångsåtgärden kan innebära i efterhand beskrivs som för stora i relation 
till nyttan, fokus riktas mot andra möjliga vägar framåt. 

• Information och kommunikation är en stor tillgång när den fungerar väl, och kan ses som en 
hörnsten i omsorgsbegreppet. Information och kommunikation är generellt sett viktigt inom 
psykiatrins slutenvård men får också avgörande betydelse i direkt anslutning till 
bältesläggningen. Information och kommunikation är en förutsättning för delaktighet, vilket 
är något positivt. 

• Personalens roll och agerande är den kanske viktigaste aspekten utifrån hur vården upplevs, 
och avgör i mångt och mycket utfallet av bältesläggningens utförande. Personalen har en 
bredare roll än endast informationsaspekten som lyfts ovan, den avgör vilken kultur som råder 
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inom verksamheten, graden av medmänsklighet och på ett sätt vilken nytta vården har. 

• Makt och hierarki är ett område som sätts i relation till personalen, men är också ett större 
område än så. Strukturer som råder på samhällsnivå kommer till uttryck inom den psykiatriska 
vården. Slutenvårdens låsta dörrar skapar förutsättning för egna kulturer som på olika sätt 
interagerar med omvärldens, detta är något som varje professionell verksamhet behöver 
hantera för patienternas skull.  

 
Om fokus ska riktas mot framtiden finns det flera saker att lyfta fram. Alice Keski-Valkama (2010) 
gör en värdefull sammanställning av läget kring bältesläggning och andra tvångsåtgärder, mycket 
utifrån sin finska kontext. Det behövs svenska motsvarigheter till Keski-Valkama som tar ansats i det 
internationella, kopplar ihop med det nationella och finner patientens situation mitt i allt detta. Git-
Marie Ejneborn Looi (2015) är på god väg. Ejneborn Loois avhandling kategoriseras precis som 
denna uppsats som en kvalitativ sådan, till skillnad från Keski-Valkama som har ett mer omfattande 
och uppblandat perspektiv. Den förväntade förtjänsten av dessa typer av uppsatser med 
fenomenologin som metod är att förståelsen för det studerade fenomenet breddas och ökar. Detta 
innebär ett stöd i reflektioner kring det aktuella fenomenet, och förhoppningsvis bidrar detta till ett 
förändrat agerande i mötet med människor med liknande erfarenheter som de som är uppsatsens 
studerade område (Henricson, 2017). Lanthén, Rask & Sunnqvist (2015) har en liknande struktur och 
ett syfte som inte är långt från det i denna uppsats. Likheterna när det kommer till resultaten mellan 
denna uppsatsen och studien av Lanthén, Rask & Sunnqvist är på sina ställen slående, redan här går 
det att peka mot något som skulle kunna vara en breddad förståelse av andra människors upplevelser. 
Mot bakgrund av detta är förhoppningen att fler fenomenologiska och metodologiskt besläktade 
undersökningar ska genomföras på området, och att andra typer av studier ska bidra till en djupare 
förståelse och en bättre helhetsbild av fenomenet. Ett förslag på framtida undersökningar är att 
använda sig av AI-metod (Appreciative inquiry) för att lyfta segment med denna metods perspektiv 
som kan bidra till psykiatrins utveckling. 
 
Avslutningsvis bör fokus riktas ytterligare ett steg framåt. Den tidigare forskningen visar på att det 
finns ett utbrett arbete med olika metoder för att minska förekomsten av bältesläggning, och att flera 
av dessa visar goda resultat. De negativa sidorna tycks dominera utifrån upplevelsen av att bli 
bälteslagd. Målsättningen hos varje vårdgivare är en modern psykiatrisk vård. Den sammanvägda 
bilden utifrån detta och det som tagits upp i uppsatsen gör det svårt att inte lockas av att ta ställning 
mot bältesläggning som tvångsåtgärd, utifrån hur förekomsten ser ut idag. Att mer eller mindre 
omedelbart påbörja ett utslussningsarbete av bältesläggningen till förmån för andra metoder. Till 
förmån för en modern vård och omsorg värd namnet. 
 
 
 

 
 

”Jag har ändå lite mera hopp om mänskligheten än att det ska se ut såhär.” 
- Intervjuperson 2. 
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9. Bilagor 
 

9. 1 Bilaga 1. Missivbrev 
 

 Har du blivit bälteslagd? 

 
Om du har blivit bälteslagd/bältad inom psykiatrin vid något tillfälle i ditt liv och vill berätta om 
dina upplevelser kring detta i en intervju är du välkommen att delta i denna undersökning.  
 
Jag som genomför undersökningen heter Mattias Ekberg och läser socionomprogrammet vid Umeå 
Universitet. Jag skriver min C-uppsats om bältesläggning och syftet med undersökningen är att 
belysa omsorgsperspektiv kring bältesläggning. 
 
Intervjun 
Intervjun tar ca 45 minuter och spelas in. Efter intervjun kommer den skrivas ut i text av mig. De 
bearbetade intervjuerna kommer att redovisas i en uppsats. Under hela arbetet med 
undersökningen samt i uppsatsen är du som deltagare garanterad konfidentialitet. Det innebär att 
ingen annan än jag har tillgång till materialet och att det inte kommer gå att identifiera dig i 
uppsatsen. Inspelade intervjuer samt utskrivet material kommer förstöras efter det att arbetet 
med uppsatsen är avslutad.  
 
Innan intervjun startar kommer jag be dig att skriva under ett skriftligt samtycke, vilket innebär att 
du accepterar att delta i undersökningen. Du kan när som helst under arbetets gång välja att 
avbryta din medverkan. Efter genomförd intervju kan du kontakta mig om det uppstår frågor och 
du kan också få en kopia på den färdiga uppsatsen. 
 
Deltagande 
Intervjun kommer äga rum någon gång under de kommande veckorna, plats och tid kommer vi 
överens om. Du är välkommen att höra av dig oavsett var i landet du bor. 
 
Skicka ett mail till:      
maek0116@student.umu.se   
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9. 2 Bilaga 2. Samtyckesmall 
Samtycke - intervju om bältesläggning/bältning med Mattias Ekberg 
 
 
Detta är ett mail för samtycke kring att delta i intervjun för min C-uppsats om bältesläggning med 
syftet att belysa omsorgsperspektiv kring bältesläggning. Samtycket är inget juridiskt eller 
bindande, utan en försäkran att just du mottagit informationen om undersökningen samt om 
upplägget.  
 
Du kan när som helst, också efter genomförd intervju, dra dig ur om du inte längre vill vara 
deltagare i undersökningen. Intervjun genomförs och spelas in av mig och tar ca 40 minuter. Efter 
intervjun kommer den skrivas ut i text av mig. De bearbetade intervjuerna kommer att redovisas i 
en uppsats som finns för alla att läsa.  
 
Under hela arbetet med undersökningen samt i uppsatsen är du som deltagare garanterad 
konfidentialitet. Det innebär att ingen annan än jag har tillgång till materialet och att det inte 
kommer gå att identifiera dig i uppsatsen. Inspelade intervjuer samt utskrivet material kommer 
förstöras efter det att arbetet med uppsatsen är avslutad. 
 
Genom att fylla i uppgifterna nedan och svara på detta mail lämnar du samtycke till att delta i 
undersökningen. 
 
Namn: 
Ålder:  
Kön: 
Nummer jag kan ringa för att genomföra intervjun när vi bestämt en tid: 
 
//Mattias Ekberg 
17/11 2015, Umeå 
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9. 3 Bilaga 3. Intervjuguide 
Hur många gånger har du blivit bälteslagd?  
Hur gammal var du när du bälteslas/bältades?  
Var någonstans ägde detta rum?  
 
 
Berätta om vad du tänker och känner när du hör ordet "omsorg"? 
  
Hur upplevde du omsorgen för dig i samband med bältesläggning? 
 
Hur upplevde du omsorgen i övrigt där du befann dig när bältesläggningen ägde rum? 
 
Upplever du några konsekvenser i ditt liv såhär i efterhand av själva bältesläggningen? 
 
Upplever du behovet av alternativ till bältesläggning? Vad skulle det kunna vara? 
 
Finns det något mer du vill berätta? 

 

9. 4 Bilaga 4. Teman, subteman och meningsenheter 
 

Omsorg och hur det borde fungera 

Upplevelserna från psykiatrin ger nya problem att försöka hantera. 

 

(Bältesläggningarna har gett mig men och påverkar mitt liv negativt idag) 

(Jag undviker platser med koppling till tiden inom psykiatrin för att mitt mående inte ska påverkas 

negativt) 

(Jag mår dåligt och tänker tillbaka på bältesläggningarna och psykiatrin när jag ser poliser, 

vårdpersonal och annat jag upplevde där och då) 

(Tiden inom psykiatrin påverkade mig negativt och jag upplever fortfarande konsekvenserna av det) 

(Jag har svårt att ha kontakt med all hälso- och sjukvård efter tiden inom psykiatrin) 

(Min bild av vad som är fungerande omsorg och bilden av omsorgen inom psykiatrin har glidit längre 

ifrån varandra) 

(Det tog långt tid att komma över det jag upplevt och varit med om inom psykiatrin) 

 

Individens grundläggande behov och intressen, samt den egna personen, kan inte förbises om god 

omsorg är målet. Då uppstår det motsatta. 

 

(Sämre omsorg är när någon behandlar andra människor illa) 

(När ingen tar reda på hur jag känner kan inte god omsorg uppnås) 



37 
 

(Övergrepp och felbehandling förekommer och blockerar möjligheten till bra omsorg) 

(Dålig omsorg är när någon agerar enbart för egen vinning) 

(Regler och strukturer mellan människor kan komma i vägen för medmänsklighet) 

(Jag upplevde bristande trygghet och ro under min behandlingstid) 

(Psykiatrin som verksamhet visar ingen omsorg) 

(Kontrollen över tiden, för behandlingen i helhet och tiden för t.ex. en bältesläggning, är något viktigt. 

Den kunde missbrukas på bekostnad av min trygghet) 

(Insatser och rutiner ska syfta till att bidra till individens situation, inte för verksamhetens "goda 

samvetes skull") 

 

Det är inte bara målet med vården som ska centreras kring bättre mående, utan också vårdens 

innehåll. 

 

(Jag har upplevt både bra och dåliga kontakter med personalen inom psykiatrin) 

(Elchocksterapin försämrade mitt mående) 

(Kunskapen om droger var bristfällig och detta drabbade mig som patient) 

(Jag upplevde att jag blev felbehandlad inom psykiatrin) 

(Psykiatrins strukturer kom i vägen för mitt tillfrisknande) 

(Personalen såg på sig själv som kunnigare än vad dem var, och såg samtidigt ner på mig) 

(Om mina tankar och förslag hade lyssnats på hade det kunnat bidragit till mitt tillfrisknande) 

(När mina anhöriga involverades i min situation av personalen på rätt sätt var det något positivt för 

alla) 

(Om personalen tillsammans med patienten tog sig framåt gemensamt vore det enklare, istället för att 

hålla en distans till varandra på ett osunt sätt) 

 

Omsorg har sitt ursprung i vad det är att vara människa och utgår från en medmänsklig dialog. 

De grundläggande delarna som detta består av behöver förmedlas på ett professionellt sätt i en 

verksamhet. 

 

(Omsorg är att bry sig om och visa förståelse för dem man jobbar för) 

(Jag skulle vilja bli bemött på ett lyhört sätt) 

(Omsorg är att ta hand om någon) 

(Det är viktigt med en ständigt hög nivå av bra omsorg i en verksamhet som har det syftet) 

(Dialog och kommunikation är en viktig grund för bra omsorg) 

(Den som ska visa omsorg ska använda fysisk närhet på rätt sätt) 
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(Omsorg är en vilja att hjälpa någon) 

(En verksamhet kan ha omsorg som sitt uppdrag) 

(Bra omsorg innebär att jag och den jag möter ska se på oss båda som människor, en medmänsklighet) 

(Inflytande är en viktig förutsättning för bra omsorg) 

(Genom att fokusera på mig som person samt det jag vill och känner är det lättare att uppnå en god 

omsorg) 

(Personalnärvaro är en viktig förutsättning för bra omsorg) 

(Jag har upplevt bra omsorg inom psykiatrin) 

(Innehållet i psykiatrin behöver inspireras av andra verksamheter och nya metoder för att utvecklas) 

(Jag skulle önska att man fokuserade på personen och framgångarna i större utsträckning) 

 

Bältesläggning 

Det är tveksamt om det överhuvudtaget går att hantera bältesläggning som metod, psykiatrin som 

verksamhet klarar det i vilket fall inte. 

 

(Bältesläggningen blev endast ett misslyckat försök att hantera min situation i brist på andra idéer) 

(Jag upplevde bältesläggning som en felbehandling av mig) 

(Bältesläggningar upplevdes som en normal del av psykiatrin, men inte med världen utanför) 

(Rädslan för att bli bälteslagd kunde leda till att jag till slut blev lagd i bälte) 

(Ibland kändes det som att det var mer för personalens skull än för min egen skull som jag blev 

bälteslagd) 

(Mitt dåliga mående och miljön jag vistades i gjorde jag kan ibland drev fram en bältesläggning) 

(Utsattheten som bältesläggning innebar var extremt omfattande, jag som människa var helt åsidosatt) 

(Bältesläggningarna gjorde det svårt att lita på personalen och deras motiv) 

(Inslaget av bältesläggningar i psykiatrin påverkade hela vårdupplevelsen negativt) 

(Det fanns omsorgsbitar som hade kunnat underlättat bältesläggningen, men på olika sätt uteblev de) 

(Jag bältades på felaktiga grunder) 

(Själva bältesläggningen kom som en negativ överraskning, jag visste inte att sånt förekom) 

(Jag ser bältesläggning som en typ av övergrepp snarare än behandling) 

 

Bättre metoder och nya behandlingssätt måste utvecklas, i väntan på det ska bältesläggningar 

endast användas som absoluta undantagsfall inom psykiatrin. 

 

(Bältesläggning borde förbjudas) 



39 
 

(När tvång ska förekomma, i undantagsfall, måste det ske utifrån ett antal oberoende bedömningar av 

läkare) 

(Personalen borde lägga ner mer tid på att förhindra att patienterna hamnar i det läget att de inte kan 

kontrollera sig själva) 

(Metoder, behandling och innehållet i psykiatrin måste utvecklas för på olika sätt hindrar att en 

patients mående eskalerar i negativ riktning, bältesläggning ska inte behöva bli ett alternativ) 

(Mänskligheten borde kunna prestera bättre än att bältesläggningar ska behövas) 

(Patienten borde kunna välja mer kring själva tillvägagångssättet innan en bältesläggning blir aktuell 

och få möjlighet att kommunicera vad patienten föredrar eller absolut inte vill uppleva) 

(Bältesläggningen får inte genomföras utan att personalen kommunicerar löpande, det gör allt mycket 

värre) 

(Det är viktigt att ta reda på hur situationen kring bältesläggningar ser ut idag) 

(När bältesläggning och tvång ska förekomma ska det vara absolut sista utvägen) 

(Det finns alternativ till bältesläggning, det har individer och andra länder visat) 

 

Psykiatrin är inte isolerad från resten av samhället 

Maktutövandet från personalen på olika nivåer inom psykiatrin står i vägen för möjligheterna till 

god vård och omsorg. 

 

(Det var svårt att lita på personalen) 

(Jag lägger mer skuld på personalen än på mig själv för mina upplevelser av psykiatrin) 

(Det förekom ett osunt maktutövande från personalens sida som drabbade mig och verksamheten 

negativt) 

(Det fanns en hierarkisk maktstruktur bland personalen, med oss patienter i botten som fick uppleva 

de negativa konsekvenserna) 

(Den fysiska kampen som ibland uppstår mellan patient och personal kan patienten aldrig vinna, och 

den får negativa konsekvenser när den inträffar) 

 

Psykiatrin och innehållet borde stå i framkant med resten av samhällsutvecklingen, inte vara ett 

levande minne från svunna tider. 

 

(Med tanke på hur vården och det moderna samhället i övrigt fungerar borde inte bältesläggning vara 

tillåtet) 

(Dessa frågor och perspektiv är viktiga, och jag vill att upplevelserna från psykiatrin sprids) 
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(Kraven på psykiatrin idag borde vara högre, och den borde leverera bättre resultat) 

(Jag var inte dömd för något brott, ändå straffades jag) 

(Det är viktigt att verksamheten lever upp till gällande lagstiftning) 

 

Livet fortsätter efter tiden inom psykiatrin. 

 

(Idag upplever jag bra vård och omsorg där jag får hjälp och stöd) 

(Situationen var svårt att ta sig igenom, men jag klarade mig någorlunda) 

(Jag förhåller mig till omsorg och andra människor med en ökad medvetenhet idag) 

(Min relation till nära och kära förändrades inte, även om min relation till andra saker tyvärr gjorde 

det) 

 

Hela människans upplevelse 

Upplevelser som inte har bäring på själva vården direkt, utan finns med utifrån att de blir en del 

av helhetsbilden, kan inte ignoreras i en seriös verksamhet. 

 

(Det känns som jag har upplevt mycket och det finns mycket att berätta om) 

(Personalen hjälpte inte mig med saker jag uttryckte att jag behövde hjälp med) 

(En osund personalkultur påverkade min vårdsituation negativt) 

(Tillvaron inom psykiatrin är väldigt kontrollerad, nästan som bilden man har utav ett fängelse) 

(Det fanns väldigt lite att glädja sig över inne på avdelningen) 

(Verksamheten fungerade dåligt och tillsammans med personalens beteende drev detta fram de dåliga 

sidorna hos patienterna) 

(Jag kände att jag inte kunde säga sanningen om vad jag upplevde och om mitt mående, med rädsla 

för konsekvenserna) 

(Våldet som förekom på avdelningen mellan patienter och från personal mot patienter var svårt att 

hantera) 

(Kontakten med personalen och också andra patienter var viktigt när den funkade bra) 

(En enformig vårdmiljö som inte upplevdes ändamålsenlig hindrade min möjlighet att börja må bättre) 

(Att vara inlåst bakom flera dörrar påverkade mig negativt) 

(Situationen och miljön inom psykiatrin kunde upplevas hotfull, och var ibland det också) 

(Själva miljön där inne på psykiatrin påverkade en negativt, det var svårt att börja må bättre med all 

sjukdom så nära) 
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Relationen mellan patienter kan innebära något positivt eller negativt, oavsett kommer det påverka 

vårdupplevelsen. 

 

(Patienterna ställde upp och hjälpte varandra) 

(Tiden inom psykiatrin innebar att jag fick nya vänner och bekantskaper genom kontakten med de 

andra patienterna) 

(De andra patienterna som man vistades med kunde innebära en risk och fara) 

(Kontakten patienter i mellan blev en del av vårdupplevelsen) 

(Kontakten mellan patienterna kunde ibland innebära att stämningen hetsades upp innanför 

psykiatrins väggar, i värsta fall eggade man varandra) 

 

Människan som en helhet hamnar i kläm mellan uppställningen ”det friska” och ”det sjuka” som 

varandras motsatser. 

 

(Efter en tid inom psykiatrins slutna värld kände jag att vanor och upplevelser från livet innan kändes 

främmande) 

(Människor, media och annat från världen utanför psykiatrin var en tröst och en glädje) 

(Att ses som en människa, och inte bara något sjukt, är viktigt för mig) 

(Det är stor skillnad på måendet en bra dag och en dålig dag, man gör allt för att uppleva de bra 

dagarna) 

(Kontakt med friska människor var ibland avgörande för att må bättre) 

(Det friska hos mig kändes som verkligheten, medans det sjuka ibland inte kändes som det) 

(Det kändes som att det var större fokus på diagnoserna än på mig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


