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Sammanfattning 
Tvångsbältning är ett av de äldsta problemen inom institutionaliserad psykiatri och är än idag 

en ifrågasatt metod. Sverige är ett av dem länder som använder sig av tvångsbältning i hög 

utsträckning. Metoden kritiseras för att vara tortyrliknande och patienter upplever den som ett 

övergrepp. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur individer som utsätts för 

metoden har påverkats ur ett psykosocialt perspektiv. Studiens kunskapsbas vilar på tidigare 

forskning inom området och kvalitativa intervjuer. I analysen av materialet kan 

intervjupersonernas olika förståelse och inställning inför tvångsbältning som metod urskiljas. 

I resultatet visar det sig dock att tvångbältning alltid fick negativa konsekvenser för 

undersökningspersonerna. Oavsett förståelse för metoden, hade undersökningspersonerna 

alltid ett behov av att bearbeta tvångsbältningen via samtalsstöd. Resultatet pekar även på 

bristerna och det stora tolkningsutrymmet i Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] och hur 

det kan ha påverkat undersökningspersonerna. Slutsatser som dras är att undersöknings 

personernas inställning till tvångsbältning påverkas av personalens bemötande både före, 

under och efter en tvångsbältning. Bemötandet är också a och o för att tvångsbältningen ska 

ge så lindriga konsekvenser som möjligt i efterhand för undersökningspersonerna. Det sociala 

livet påverkades också enligt intervjupersonerna. Främst handlade det om att dem upplevt sig 

stigmatiserade på grund av deras psykiska ohälsa och att de utsatts för tvångsbältning.   
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1. Bakgrund  
Tvångsbältning är ett av de äldsta problemen inom institutionaliserad psykiatri och är än idag 

en utmanande fråga (Steinert, Lepping, Bernhardsgrütter, Conca, Hatling, Janssen & 

Whittington, R, 2009). Ingreppet har inget evidensbaserat stöd och det har upprepade gånger 

rapporterats allvarliga och även dödliga biverkningar på metoden. Även om dessa 

biverkningar är kända, står många länder fortfarande fast om att det inte skulle vara möjligt att 

avskaffa denna metod.  Det finns ändå ett flertal länder som valt att helt avskaffa 

bältesläggning och utvecklat andra metoder. Island har exempelvis inte använd bältning eller 

annan mekanisk tvångsvård sedan 30-talet (Steinert et al, 2009). Där präglas arbetssättet 

istället av verbal kommunikation och avledningsmetoder (Weichselbraun, 2014, 9 april).  

 

Sverige är en av dem länder som fortfarande använder sig av tvångsbältning frekvent. 

Tvångsbältning går ut på att en person spänns fast med bälte eller annan anordning, oftast i en 

bältessäng. Anledningen är att individen bedöms vara en risk för sig själv eller andra (SFS 

2018:798). Varje år tvångsbältas minst ett tusental personer i Sverige. Det är svårt att säga 

exakt hur många eftersom det finns stora brister i rapporteringen, trots att Socialstyrelsen de 

senaste åren har arbetat med att förbättra statistiken (Socialstyrelsen, 2017). Tvångsbältning 

regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT]. Enligt LPT § 20 finns det ingen övre gräns 

för hur länge en person kan ligga bältad (SFS 2018:798). Enligt Bak, Brandt-Christensen, 

Sestoft och Zoffman (2011) har det visat sig få förödande konsekvenser. Det har också visat 

sig att lagarna inte alltid efterhålls och att patienter blivit bältade på tveksamma grunder. 

Enligt Länsstyrelsen (2017) har Förenta nationerna [FN] kritiserat Sveriges långa 

bältesläggningar då de anses kränka de mänskliga rättigheterna, och uppmanar svenska 

regeringen att åtgärda problemet. 

 

Individer som blivit bältade beskriver det som ett stort övergrepp och FN beskriver det som en 

tortyrliknande metod (Länsstyrelsen, 2017). I dagens samhälle råder det ett stigma kring 

psykisk ohälsa men inte minst kring individer som vårdats inom slutenvård och utsatts för 

tvångsbältning. Deras sociala status som psykiatripatienter och stigmat kring det gör det svårt 

för dem att få sina röster hörda (Corrigan, 2004). Ur ett psykosocialt perspektiv ser vi denna 

målgrupp som tydligt utsatta, vilket motiverar varför denna uppsats handlar om dem.  
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1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur undersökningspersonerna som utsatts för tvångsbältning 

upplever att de har påverkats i efterhand. 

 

1.1.2 Frågeställningar:  
 

• Hur har undersökningspersonerna upplevt personalens bemötande innan, under och 

efter tvångsbältningen? 

• Hur mår undersökningspersonerna efter en tvångsbältning? 

• Hur har undersökningspersonernas sociala liv påverkats av tvångsbältningen? 

• Hur reagerar andra i undersökningspersonernas sociala kontext på att hen har blivit 

tvångsbältad? 

• Vilka behov av stöd har undersökningspersonerna haft?  
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2. Tidigare forskning 
I granskningen av tidigare forskning har det varit svårt att hitta artiklar som behandlar ämnet 

tvångsbältning. Vi upplevde dock att de få forskningsartiklar vi fann hade vissa gemensamma 

nämnare. Det tog vi tillvara på och formade följande rubriker: Regelverk och dokumentation, 

riktlinjer och rutiner, konsekvenser av tvångsbältning och behovet av stöd samt nya metoder. 

Vi har också kompletterat kunskapsöversikten med material ur två kandidatuppsatser samt en 

dagstidningsartikel som bidragit med intressanta infallsvinklar. Vi använder oss av begreppen 

tvångsbältning och bältning i denna uppsats, och de har samma innebörd.  

 

2.1 Regelverk och dokumentation 
Tvångsbältning behandlas som tidigare nämnt i LPT och i Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd [SOSFS]. I LPT § 19 är det reglerat att en patient får spännas fast kortvarigt om 

det finns en omedelbar fara för personen själv eller någon annan i omgivningen. Det är endast 

chefsläkaren som får fatta ett sådant beslut, och om det finns skäl för det har chefsläkaren 

även behörighet att besluta om personen ska fortsätta vara fastspänd. Vid förnyade beslut om 

fastspänning ska Inspektionen för vård och omsorg [IVO] underrättas omgående enligt LPT 4 

kap § 7, och det ska ske då en patient legat bältad i 4 timmar (SFS 2018:798).  Enligt 3 kap § 

2 SOSFS 2008:18 ska patienten undersökas av den beslutande läkaren själv innan förnyat 

beslut om fastspänning. 

 

Det finns ett stort tolkningsutrymme i befintlig lagtext som påverkar hur vårdpersonal 

förhåller sig till tvångsbältning. Bältesläggningar rapporteras inte alltid in till berörda 

myndigheter och det är generellt sett svårt att få tag på data, vilket gör det svårt att kontrollera 

i vilken utsträckning metoden används (Steinert et al, 2009). Den tillgängliga data som finns 

visar stora skillnader mellan länderna när det kommer till andelen patienter som utsätts för 

tvångsbältning och varaktigheten av dem. Steinert et al (2009) tar upp att det troligt kan 

komma att bli lättare att samla data på tvångsbältning då medvetenheten kring metoden och 

intressen för att minska användningen har ökat globalt. Fokus på att minska tvångsbältning 

genom övervakning av data har en viss evidens för att det kan fungera, men det finns en kritik 

för att utvecklingen av andra alternativa metoder försummas (Steinert er al, 2009). 

 

2.2 Riktlinjer och rutiner 
Enligt Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och Zoffman (2011) används tvångsbältning varierat 

mycket världen över. Vissa länder har som riktlinje att utföra tvångsbältning på patienter som 

utgör en fara för sig själv eller andra. Andra länder tillåter endast tvångsbältning i situationer 

som definieras som extrema och då specialister finns att tillgå. Istället för att tvångsbälta 

används då metoder som går ut på att avskilja eller hålla fast patienterna. Några få länder 

förbjuder tvångsbältning helt och hållet. Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och Zoffman (2011) 

beskriver vidare att det oftast är omvårdnadspersonal som utför den faktiska bältningen och 

att proceduren går ut på att spänna fast patienten i en säng med hjälp av remmar och bälten.   

  

Nederländerna sticker ut som det europeiska landet som använder tvångsbältning under längst 

perioder, räknat i timmar. Där ses ofrivillig medicinering som ett oerhört stort ingrepp på den 
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personliga integriteten och får endast användas vid akuta nödsituationer. Tvångsbältning ses 

som mindre hotande på den personliga integriteten och kan vara förklaringen till det frekventa 

användandet. Den största kontrasten som hittades i studien var mellan Nederländerna och 

Storbritannien. I Storbritannien är tvångsbältning olagligt, men fysisk fasthållning kan 

användas med stor försiktighet. De flesta andra länder hamnar emellan praxisen i 

Nederländerna och Storbritannien, men tvångsbältning är oftast inte olagligt. Island är ett 

undantag där metoden inte används sedan långt tillbaka (Steinert et al, 2009). 

  

Det finns ett behov för riktlinjer för hur ofta och hur länge dessa metoder bör tillämpas i 

förhållande till den etiska konflikten mellan respekt för patientens integritet och vårdens 

säkerhetsansvar (Steinert et al, 2009). EU har utvecklat riktlinjer som beskriver att 

användningen bör vara kort och i proportion till fördelarna och riskerna det medför. 

Vårdpersonal uppmanas till att hantera pressade situationer via verbal kommunikation, och att 

endast använda metoden som en sista utväg (Steinert et al, 2009).   

  

I vår granskning av kunskapsläget ser vi ett behov av att jobba fram en rutin på hur 

bemötandet gentemot patienten ska gå till under bältningen. Forskning visar att för att 

patienten ska uppleva en förbättring i sitt mående, är det viktigt med ett bra patientbemötande. 

Positiva attityder från vårdpersonal och respektfullt bemötande är några av de faktorer som är 

viktigt för att patienten ska uppleva detta (Wallsten, Kjellin, Sjöberg, 2009). Enligt Hedlund 

och Molin (2012) handlar ett respektfullt bemötande om att personalen förmedlar en känsla av 

delaktighet till patienten. Det får patienten att känna sig sedd och likvärdig.    

  

2.3 Konsekvenser av tvångsbältning och behovet av stöd 
Som vi tidigare nämnt har Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning [CPT], fastställt att det inte finns några medicinskt försvarbara 

förklaringar till att en patient utsätts för tvångsbältning under lång tid, snarare tvärtom. 

Patienten riskerar nämligen att drabbas av allvarliga konsekvenser som exempelvis blodpropp 

och benfrakturer (Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och Zoffman, 2011). Ytterligare argument 

som talar emot tvångsbältning är de psykologiska aspekterna som patienter ofta beskriver. 

Känslor av hjälplöshet, ilska, nedstämdhet, rädsla, kränkning och isolering är vanligt 

förekommande. Många upplever också att det är ett sätt för psykiatrin att straffa patienten och 

utöva sin makt. I värsta fall kan patienten utveckla livslånga trauman och posttraumatiskt 

stressyndrom [PTSD] (Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och Zoffman, 2011). Även 

vårdpersonal har uttryckt obehag över att behöva ta till bältning, och menar att det finns 

behov av att få bearbeta de känslor och funderingar som uppstår efter en bältning (Grabovich 

och Malmqvist, 2014). 

  

I LPT § 18a har det sedan ett år tillbaka införts en ny bestämmelse som innebär att psykiatrins 

chefsöverläkare ska erbjuda uppföljningssamtal, när patientens tillstånd tillåter det, efter en 

genomförd tvångsåtgärd (SFS 2018:798).   
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2.4 Nya metoder 
  

“I funktionshinderomsorgen lyckas vi handskas med betydligt våldsammare utagerande 

beteende utan att använda oss av bälte. För vi får inte eftersom omsorgen är kommunal. Och 

det går bra. Vi kan hantera våldsamt beteende utan fasthållning eller bältning med bra 

metod.” 

  

Citatet ovan kommer från psykologen Bo Hejlskov Elvén (2014). Han argumenterar mot det 

frekventa användandet av tvångsbältning och ifrågasätter varför personalen kan handskas med 

våldsamma utageranden i funktionshinderomsorgen men inte inom den psykiatriska vården. 

Hejlskov Élven menar att när bältet finns kvar som ett alternativ, kommer personal att spänna 

fast patienterna på grund av rädsla. Konsekvensen blir att det självskadande beteendet 

förstärks. Han berättar också att det finns metoder som har vetenskapligt stöd, men att 

tvångsbältning inte är en av dem. Han skriver att bältning kan vara traumatiserande och att 

personer han pratat med har flashbacks av bältningar, som är ett symptom på posttraumatiskt 

stressyndrom [PTSD]. Både Hejlskov Elvén (2014) och Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och 

Zoffman (2011) nämner att metodens lämplighet behöver diskuteras fastän den är stadgad i 

lag. Hejlskov Elvén (2014) anser att tvångsbältning inte är tvångsvård då han anser att det inte 

finns någon vård i bältning. CPT har fastställt att det inte finns några medicinska försvarbara 

förklaringar till att en patient utsätts för tvångsbältning under lång tid, snarare tvärtom. 

Psykiatrins yttersta syfte är att hjälpa patienter och bör då enligt Bak, Brandt-Christensen, 

Sestoft och Zoffman (2011) vara mer konsekvent när det kommer till deras metoder. 

Samtidigt nämner de argument som talar för tvångsbältning och trycker särskilt på 

säkerhetsaspekter. Personalen måste kunna säkerställa både patientens, sin egen och 

omgivningens säkerhet. Om det är en tvångsbältning som krävs för att kunna göra det, kan det 

vara försvarbart. 

  

Ur en kandidatuppsats av Grabovich och Malmqvist (2014) har vi tagit del av intervjuer som 

gjorts med sjuksköterskor inom psykiatrin. Där har det framkommit att samtliga i studien 

upplever rädsla när de utför tvångsåtgärder. De är rädda för att närma sig patienten och 

speciellt då personen är utåtagerande och hotfull. Även när patienten inte är det, upplever dem 

nervositet. Sjuksköterskorna har beskrivit att de tvingas in i en situation där de riskerar att 

skadas ordentligt, därför har fokus legat på att oroa sig över det, snarare än att fokusera på 

patienten och hens behov. Sjuksköterskorna berättade också att de många gånger kunde ha 

undvikit tvångsbältning och dess brutalitet vid att ha bättre personalresurser. Personalen 

berättar också att en situation där bältning har kunnat undvikas, är resultatet av en god och 

framgångsrik vård. Även om grundtanken med bältning är att hjälpa patienten, upplever 

vårdpersonalen att de utför ett övergrepp mot patienten. Speciellt tvångsbältning är svårt då 

det känns som att patientens autonomi blir kränkt och att patienten uppfattar dem som ett hot. 

Samtliga intervjupersoner nämner känslor av obehag och misslyckande i samband med 

bältesläggning. Att framkalla detta obehag både hos patienten och hos sig själv är något som 

går emot deras egen syn på yrket, samtidigt som de upplever att det saknas andra alternativ. 
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Det är viktigt för dem att påpeka att det inte är något som händer på rutin, och att ingreppet är 

för patientens bästa (Grabovich och Malmqvist, 2014). 

  

I den norska dagstidningen Verdens Gang [VG] finns det uppgifter som visar att 

tvångsbältning i stor utsträckning har använts i förebyggande syfte. Bland annat för att 

förhindra rymningar eller som bestraffningsmetod. Många patienter har exempelvis blivit 

lämnade kvar i bältessängen nattetid, fastän de varit sovande och därmed inte utgjort någon 

fara för varken sig själv eller någon annan. Enligt juridiska experter som arbetar med rättsfall 

där tvångsåtgärder vidtagits, har många av incidenterna som pågått varit olagliga (Åsebø & 

Norman, 2016, 20 november). Efter att dessa uppgifter uppmärksammats har en klinikchef på 

Sandvikens sjukhus valt att satsa på området och åtgärda problemet genom att utbilda sin 

personal ytterligare. Bland annat har utbildningen fokuserat på hur personal kan upptäcka 

tidiga varningstecken hos patienten i syfte att kunna undvika våldsamma situationer i tid. 

Ytterligare en satsning är kartläggande samtal som går ut på att varje patient tillsammans med 

personal identifierar vad som kan trigga igång obehagskänslor och mynna ut i utagerande 

beteenden hos patienten själv. Efter att de känsliga uppgifterna angående tveksamma 

tvångsbältningar kom till känna, halverades siffran i Bergen, Norge (Norman & Åsebø, 2018, 

27 januari). 

  

3. Metod 
 

3.1 Metodansats 
Studien följer en kvalitativ design i den meningen att metoderna som används handlar om att 

tolka och analysera och skapa en djupare kunskap än den kunskap som erhålls via kvantitativa 

metoder (Patel & Davidson, 2011). Uppsatsen har en induktiv ansats, vilket innebär att 

uppsatsens syfte har varit att undersöka ämnesområdet och hitta samband, snarare än att 

försöka förklara orsaker eller förkasta/styrka en redan etablerad teori kring ämnet (Bryman, 

2018). Vi har också gett stort utrymme till att lyfta personers egna berättelser om 

tvångsbältning vilket innebär att en narrativ metodansats löper genom uppsatsen. En narrativ 

ansats bidrar till en autentisk bild av problemet enligt Bryman (2018), vilket är just vad vi vill 

förmedla. Bryman (2018) förklarar vidare att det kan vara till studiens fördel att begränsa 

antalet intervjupersoner då narrativ metod används. Anledningen till det är att narrativa 

intervjuer resulterar i långa och utförliga historier om intervjupersonens livsberättelse. 

Eftersom syftet med studien dessutom fokuserar på att lyfta den utsattes perspektiv innebär 

det att en narrativ metod passar bäst.  

  

Kvalitativ metod strävar efter att förstå den sociala verkligheten på samma sätt som 

undersökningspersonerna (Bryman, 2018). För att åstadkomma det ansåg vi att vi behövde 

komma i kontakt med dem som utsatts för tvångsbältning. För att vi skulle kunna förstå 

komplexiteten och obehaget som hör till tvångsbältning, måste vi se det från den utsattes egna 

perspektiv. Eftersom vi också valde ett känsligt ämne ansåg vi att vi ville ge en så rättvis bild 

som möjligt av hur det kan upplevas att bli tvångsbältad. Det gör vi bäst genom att låta den 

utsatte beskriva det med egna ord.  
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3.2 Bearbetning och analys av data 
Uppsatsskrivande har vi gjort tillsammans och båda har varit delaktiga i alla delar. Vi 

ansvarar för olika avsnitt men har samtidigt varit inne i varandras arbeten och ändrat 

tillsammans. Sara ansvarar för bakgrund, tidigare forskning och resultat och Klara ansvarar 

för metod, diskussionsavsnittet samt innehållsförteckning och referenslista. 

  

I datainsamlingen har vi fokuserat på att samla data från personer som varit utsatta av 

tvångsbältning inom psykiatrin. I synnerhet har fokuset varit att samla data som antar ett 

patientperspektiv. För att åstadkomma det har vi genomfört två separata intervjuer med 

individer som själva blivit utsatta för tvångsbältning inom psykiatrin. Dessa personer är sedan 

en längre tid tillbaka utskrivna från psykiatrin. Eftersom vårt syfte är att undersöka abstrakta 

händelseförlopp såsom upplevelser och erfarenheter, innebär det att kvalitativa metoder passar 

bäst. 

  

I analysmetoden av intervjuerna har vi följt en logik som bygger på att identifiera 

meningsbärande enheter, koda samt kategorisera intervjumaterialet. Denna metod används för 

att få en överblick över textmaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). När intervjumaterialet 

granskades hittades tydliga uttalanden som var relevanta för studiens frågeställningar. Dessa 

uttalanden utgjorde de meningsbärande enheterna i texten och de markerades med en kod. Vi 

behöll omkringliggande text för att inte tappa kontexten. Därefter samlade vi ihop de koder 

som hörde ihop med varandra och formade kategorier. Kategorierna står för det centrala 

budskapet i intervjuerna.   

  

3.3 Urval 
Vi har använt oss av ett målstyrt urval eftersom det möjliggör för forskarna att kunna 

handplocka intervjupersoner som är rimliga i förhållande till studiens frågeställning. I ett 

målstyrt urval kan forskarna också styra den variation de vill ha i urvalet (Bryman, 2018). 

Eftersom vår studie fokuserar på personer som varit utsatta för tvångsbältning har vi endast 

velat komma i kontakt med denna målgrupp. Det som kan vara en nackdel med ett målstyrt 

urval enligt Bryman (2018) är att det blir svårare att göra en statistisk generalisering av 

resultatet när urvalet är skräddarsytt. Å andra sidan är denna studies huvudsyfte trots allt av 

kvalitativ art, vilket betyder att studiens generaliserbarhet är av analytisk karaktär, vilket 

handlar om överförbarhet till likartade miljöer och situationer (Kvale, 1997). 

 

För att hitta relevanta intervjupersoner har vi testat ett flertal olika strategier. Vi började med 

att öppet annonsera efter studiedeltagare på universitetets anslagstavlor och läroplattformer 

(se bilaga 1) men där fick vi endast respons av personer som ville bidra med sitt perspektiv av 

att ha arbetat inom psykiatrin. Dessa personer tillhörde inte den målgrupp vi ämnade att 

undersöka, därmed tackade vi nej. Andra taktiker vi har testat har varit att gå med i Facebook-

grupper som behandlar psykisk ohälsa. Vi har också kontaktat personal inom psykiatrin och 

socialpsykiatrin för att få hjälp att komma i kontakt med utsatta för metoden. Där har vi inte 

fått någon respons eller vidareförmedling till potentiella intervjupersoner. En anledning till att 

vi inte fått respons från dem kan beror på att de arbetar under sekretess (SFS 2018:1 968). Det 

som har genererat mest respons har varit att leta på nätet efter bloggare och föreläsare som 
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pratar om sina upplevelser av att ha blivit tvångsbältad. När vi på nätet hittade personer som 

stämde in på vår målgrupp kontaktade vi dem (se bilaga 1) och bad om en intervju. Till en 

början fick vi tag i tre intervjupersoner men fick senare ett bortfall på en person. Bortfallet 

berodde på att det blev tydligt att det inte skulle gynna intervjupersonen att delta i studien i 

nuläget. Ett bortfall påverkar alltid studien och utan det hade vi fått ett större och kanske 

bredare material (Bryman, 2018). Eftersom intervjupersonen hade många likheter med de två 

andra intervjupersonerna ansåg vi att det inte påverkade studien och resultatet i alltför stor 

utsträckning. Individen var av samma kön, i samma åldersspann och skrev också om sina 

erfarenheter på nätet. Så även om vi gärna hade haft med en tredje intervjuperson så såg vi 

inte bortfallet som lika påverkningsbart som det kunde ha varit om intervjupersonen till 

exempel hade ett annat kön, ålder eller etnicitet.  

 

Det har överlag varit svårt att få intervjupersoner. Därmed har alla som erbjudit sig att delta 

fått vara med om de uppfyllt kriteriet av att själv ha blivit tvångsbältad någon gång. Denna 

begränsning har inneburit att vi inte kunnat påverka variationen hos intervjupersonerna 

särskilt mycket. Trots begränsningar, visade det sig tillslut att de två personer vi fick intervjua 

hade olika perspektiv på tvångsbältning och dess konsekvenser. Vårt mål var att hitta 

intervjupersoner med skilda perspektiv för att få en nyanserad bild av problemet, vilket vi 

anser att vi lyckats med. 

 

3.4 Litteratursökning 
 

Vi har sökt efter svenska, engelska och norska vetenskapliga artiklar via Google Scholar. De 

främsta sökorden vi använt oss av är tvångsbältning, bältning, fastspänning, mekaniskt tvång, 

tvangsbelte, restreint, mechanical restraint och forced belt accession. De vetenskapliga artiklar 

vi har använt oss av i uppsatsen har valts utifrån relevans och kvalité. För att kunna 

kvalitetssäkra artiklarna i någon utsträckning, har vi tittat på hur tillförlitlig källan varit. Det 

har vi gjort genom att granska vilka tidskrifter som publicerat artikeln samt hur många gånger 

artikeln blivit citerad i andra sammanhang. Uppsatsen kompletteras också med material ur två 

kandidatuppsatser där den ena lyfter vårdpersonalens upplevelser av att behöva tvångsbälta 

sina patienter, och den andra vikten av ett gott bemötande. Även tidningsartiklar har använts i 

viss utsträckning. Vi är medvetna om att artiklar som är skrivna av media kan vara vinklade. 

Vi valde ändå att ha med dem då de belyser ämnet ur intressanta infallsvinklar och med ett 

tydligt patientperspektiv.    

  

Sökningen har varit målstyrd då vi främst varit intresserade av att använda artiklar som 

belyser ämnet ur ett patientperspektiv. När vi sökte efter vetenskapliga artiklar upptäckte vi 

dock att det fanns betydligt fler artiklar som behandlar tvångsbältning ur personalens 

perspektiv än patientens. De artiklar som belyser personalens perspektiv har inte uteslutits helt 

eftersom de tillför en nyanserad bild av problemet. Vissa artiklar där personalen står i fokus 

styrker också patientens perspektiv på olika sätt. 
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3.5 Intervju 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde denna 

struktur är att den tillåter viss spontanitet samtidigt som en viss grad av struktur hjälper 

samtalsledaren att fokusera på det som är viktigt för studien (Bryman, 2018). Vi hade på 

förhand gjort en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som var relevanta utifrån det vi ville få 

svar på. Vi lät oss också inspireras av tidigare forskning, lagstiftning och andra källor när vi 

skrev frågorna för att ta reda på vilka aspekter som kan vara viktiga att få med angående 

tvångsbältning. Utifrån det utformade vi sedan följande kategorier i intervjuguiden: bakgrund, 

första gången de blev bältad, frekvens, upplevelse, efteråt, sociala konsekvenser och egen syn. 

Vid intervjutillfället ställde vi frågorna i den ursprungliga ordningen men tillät också att ändra 

om för att få en smidig övergång i relation till intervjupersonens svar. Vi tillät även 

intervjupersonen att sväva ut till viss del i sina svar då det kunde bidra med meningsfull 

information. Att ge intervjupersonen den friheten som ges i semistrukturerade intervjuer, 

innebar att vi också behövde ställa en del följdfrågor (Bryman, 2013). Frågorna vi ställde var i 

huvudsak öppna och vi ville undvika ledande frågor i den mån det var möjligt. Öppna frågor 

ger större frihet till intervjupersonen att fokusera på det dem kommer ihåg och sin egen 

berättelse. För att skapa förtroende och ett samtalsklimat där intervjupersonen skulle känna att 

de fick uttrycka, tycka och tänka som de villa försökte vi vara neutrala, bekräftande och 

nyfikna i vårt förhållningssätt. Vi lät intervjupersonen ta plats och göra sig bekväma utan att 

vi avbröt för att skapa relation och främja tillit. Det var viktigt att göra för att få en chans att 

föra samtalet till en djupare nivå. 

  

Själva intervjuerna pågick över telefon, då de geografiska avstånden begränsade oss. Eftersom 

vi valt ett känsligt ämne att prata om ansåg vi att telefonintervjuer passade bra. Det gav 

intervjupersonen större trygghet och om det skulle bli för påfrestande kunde intervjupersonen 

enkelt välja att avsluta eller pausa samtalet. Även Bryman (2018) skriver att det kan vara bra 

att använda telefonintervju när det pratas om känsliga ämnen. En nackdel med 

telefonintervjuer är dock att icke-verbala signaler såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk inte 

förmedlas, det kan innebära att den som intervjuar missar att bekräfta intervjupersonen. För 

att kompensera detta var vi noga med att bekräfta personen verbalt och stämma av med 

personen att allt kändes okej. 

  

Vi höll i en intervju var, men var med och lyssnade på båda och var noga med att vi båda 

presenterade oss tidigt i samtalet för att skapa en trygg atmosfär. Intervjuerna varade i 25 

minuter respektive 40 minuter. Därefter informerade vi om samtalets ramar och formalia (se 

bilaga 1). För att undvika att tolka för mycket och att bearbetningen av materialet skulle vara 

präglad av våra åsikter frågade vi om vi fick spela in intervjuerna, vilket vi fick. Fördelarna 

med att spela in och transkribera intervjuerna är enligt Bryman (2018) att intervjuerna kan 

kontrolleras eftersom vi kan gå tillbaka och lyssna om och undvika omedvetna tolkningar, 

men också gå tillbaka och lyssna på vad som sades på vilket sätt det uttrycktes. 

  

En kritik till semistrukturerade intervju kan vara att vi går miste om viktig information och 

blir för insnöade på de på förhand utvalda frågorna. Det kan också vara att vi låter 
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intervjupersonerna svänga ut och att det ger information som inte är relevant. Vi har varit mån 

om att inte vara för fokuserad på frågorna och ta till oss av intervjupersonernas berättelser. Att 

få information som inte har varit relevant har inte varit ett problem eftersom 

intervjupersonerna har uppskattat att få prata öppet om tvångsbältning och har haft mycket att 

berätta om. 

  

3.6 Kvalitet 
För att kunna säga något om studiens kvalitet, kan begreppen validitet och reliabilitet 

användas. Validiteten visar på vad som mäts i studien, medan reliabiliteten visar på hur det 

har mätts (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

3.6.1 Validitet 
Validitet handlar om att de metoder och förhållningssätt som används i studien bidrar till att 

studien undersöker det som den faktiskt ämnar undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

stärka studiens validitet har vi strävat efter att skapa en röd tråd genom hela 

forskningsprocessen och hela tiden gått tillbaka till studiens syfte. Vi har också reflekterat 

kring vilka metoder som är lämpliga i förhållande till vår syftesformulering och 

frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014) menar nämligen att validiteten påverkas av hur 

underbyggda de teoretiska resonemangen som förs är, samt hur logiska de är i förhållande till 

studiens frågeställningar. Vi har arbetat metodiskt utifrån en trattmodell där syfte och 

frågeställningar varit kärnan som färgat av sig på samtliga delar för att slutligen mynna ut i 

någon slags slutsats. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validiteten också påverkas av kvaliteten på själva 

intervjuerna. Det har vi tagit hänsyn till på flera olika sätt. Bland annat har vi under 

intervjuerna varit noga med att förklara syftet med studien och med deras medverkan. Det har 

också varit viktigt att stämma av med intervjupersonerna att de förstått poängen med våra 

frågor och att vi har uppfattat innebörden av deras svar. Detta har varit viktigt för att i någon 

mån kunna garantera att båda parter varit på samma nivå och att samtalen har fångat det som 

varit tänkt att fånga. Det är också viktigt att komma ihåg att de två personer som vi intervjuat 

har bloggat och/eller föreläst angående sina erfarenheter av tvångsbältning. Det visar på att 

dem besitter en god förmåga att kommunicera sina upplevelser och tillhör en “verbal grupp”, 

vilket inte alla som blivit utsatta för tvångsbältning gör. Detta innebär att det som studien 

ämnar undersöka, företräds av en relativt snäv målgrupp vilket kan påverka trovärdigheten 

och överförbarheten. Däremot bekräftas intervjupersonernas upplevelser mycket av det som 

tidigare forskning kommit fram till.    

  

3.6.2 Reliabilitet 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) handlar reliabilitet ofta om forskningsresultatens 

tillförlitlighet och ofta i relation till att studien kan göras om och få liknande resultat. Det 

handlar om att intervjupersonen inte anpassar sina svar efter forskaren och att forskaren 

försöker vara objektiv och inte ställa ledande frågor (Bryman, 2018). Det är också viktigt att 

transkribera intervjuerna, vilket vi har gjort. Att transkribera intervjumaterialet kan säkerställa 

att forskarna inte gör egna tolkningar (Bryman, 2018). Vi har strävat efter att hålla oss 
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neutrala till temat tvångsbältning och intervjupersonernas svar för att inte vara med att prägla 

intervjusvaren och på sådant sätt försämra studiens reliabilitet. När vi utformade 

intervjuguiden var vi noggranna med att formulera öppna frågor och att se till att ge 

intervjupersonen mycket talutrymme. Under våra sammanfattningar frågade vi upp om vi 

hade tolkat rätt eller om det var något vi hade missuppfattat. Detta för att försäkra oss om att 

vi förstod vad intervjupersonen menade. Vi har också gett intervjupersonerna möjlighet att 

läsa igenom uppsatsen för att ge dem möjlighet att korrigera eventuella fel. När vi har 

transkriberat intervjuerna har vi tagit oss god tid till det för att säkerställa att vi har hört rätt 

och förstått det som har blivit sagt. Ytterligare en aspekt som vi tror stärker reliabiliteten är att 

intervjupersonerna har skrivit om ämnet på nätet och verkar ha en egen uppfattning om ämnet 

innan vi kom in i bilden. Vi hade på förhand läst vad de hade skrivit om ämnet och tycker att 

svaren vi fick i intervjun stämde överens. 

 

När det kommer till kvalitetsaspekterna inom kvalitativ forskning menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att intervjuforskning ofta kritiseras på grund av låg generaliserbarhet. 

Författarna menar att samhällsvetenskapen har ett krav på sig att producera vetenskap som är 

allmängiltig, men Kvale och Brinkmann (2014) menar att inte all kunskap går att generalisera 

eftersom viss kunskap måste sättas i sin rätta kontext. Fastän en studie kan ha en stor mängd 

data som går att generalisera till en viss tid och plats, betyder det inte automatiskt att den 

generaliseringen kan appliceras på alla tider och platser. En studie med låg generaliserbarhet 

kan ändå ge en förståelse av fenomenet, vilket är minst lika värdefullt.  

 

3.7 Etik 
I en forskningsstudie får inte vetenskapen eller samhällets intresse gå före hänsynen till 

forskningspersonerna (Kalman & Lövgren, 2012). Vi anser att denna studie inte gör det och 

att den ger direkt nytta för intervjupersonerna som har deltagit. Vi har funderat mycket över 

nyttan kontra risken med denna studie och kommit fram till att vi tycker nyttan väger tyngre. 

Det finns väldigt få vetenskapliga artiklar om tvångsbältning ur patientens 

perspektiv.  Responsen vi fått från våra intervjupersoner är också att det är en önskad och 

viktig studie, vilket har stärkt vår tro på att den behövs. Intervjupersonerna har uppskattat att 

få berätta och bli hörda. Deras medverkan ger viktig kunskap och bidrar till att problemet 

uppmärksammas. 

  

För att försäkra oss om att intervjupersonerna vet vad studien går ut på och att den kan 

medföra en slags risk har vi förhållit oss till informerat samtycke (Kalman & Lövgren, 2012). 

Vi har skickat information på mail innan vi har gjort intervjuer där syftet med studien, vad 

den handlar om och hur vi ska behandla informationen de ger (se bilaga 1). Detta för att det 

ska bli tydligt vad de samtycker till. Innan intervjun gav vi också möjlighet till att ställa frågor 

om studien. För att förhålla oss till konfidentialitetskravet har vi varit noggranna med att inte 

avslöja privat data som kan riskera anonymiteten (Kvale & Brinkman, 2014). Vad gäller 

nyttjandekravet har vi varit tydliga med att informera om att den data vi får in bara kommer 

att användas av oss i vår uppsats (se bilaga 1). 
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I forskning utsätts forskningspersonerna alltid för en risk av något slag (Kalman & Lövgren, 

2012). Risker som vi ser i vår studie är att det är viktigt hur vi förhåller oss till ämnet. Vi har 

varit noga med att inte väcka misstillit till psykiatrin eller förstärka annat obehag som 

intervjupersonen redan upplever. En annan risk är att vi gräver i traumatiska upplevelser som 

kan väcka obehagliga minnen som vi inte har förmåga att hjälpa dem att bearbeta. Detta är vi 

medveten om och försöker att förhindra. Det kan också medföra risker som obehag och 

integritetsintrång då vi kontaktar dem och frågar om de kan tänka sig medverka i en studie 

med känslig och personlig karaktär. Om studien inte genomförs riskerar denna utsatta 

målgrupp dock att hamna i skymundan än mer. Det finns ett behov av att tvångsbältning 

ifrågasätts ur ett patientperspektiv. Vi har haft en önskan om att belysa ämnet ut ett 

psykosocialt perspektiv där vi inte medikaliserar (Topor, 2010) eller diagnostiserar 

individerna som har varit med om tvångsbältning. Att belysa tvångsbältningens konsekvenser 

ur ett psykosocialt perspektiv och är minst lika värdefullt som övriga perspektiv. Det är viktigt 

att inte bara lägga fokus på det faktum att målgruppen lider av psykisk ohälsa eller har vissa 

problemskapande beteenden. Hur de som individer har behandlats, bemötts och vilket stöd de 

erbjuds är också av betydelse. 

  

Vi stod inför ett etiskt dilemma då det blev tydligt att en av våra intervjupersoner inte skulle 

må bra av att behöva genomföra en planerad intervju. Detta nämnde vi kort när vi skrev om 

bortfall. Vi valde att ställa in det då vi i detta tillfälle såg mycket större risker än nytta för 

denna intervjuperson. Våra forskningspersoner har varit med om traumatiska situationer och 

för oss kommer deras mående före ett större antal intervjupersoner.   

4. Resultat och analys  
Vi har valt att ge våra två intervjupersoner fingerade namn för att värna om deras anonymitet. 

I denna del kommer de heta Marie och Anne. Som nämnt tidigare är intervjupersonerna 

utskrivna från psykiatrin sedan en längre tid tillbaka.   

 

4.1 Bakgrund  
 

4.1.1 Första tvångsbältningen 
Våra intervjupersoner Marie och Anne blev inlagda inom psykiatrin i olika Landsting, vilket 

kan ha varit med att prägla deras upplevelse och behandling. Marie började må dåligt i tidiga 

20-års åldern då hon hade flyttat hemifrån och börjat plugga på högskolan. Hon började festa 

mer än hon hade gjort tidigare och kände att hon hade svårt att hantera skolan och pressen hon 

upplevde i samband med det. Det resulterade i en överdos. Marie blev då inlagd på en sluten 

psykiatrisk avdelning. För Anne startade det tidigare. Hon blev först inlagd inom 

barnpsykiatrin som 13 åring och sen inom vuxenpsykiatrin när hon hade fyllt 18 år. Anne 

berättade att hon hade en odiagnostiserad autismspektrumstörning som resulterade i 

missförstånd. För henne upplevdes det som ett stort missförstånd mellan henne och 

omgivningen. Hennes problem tog sig uttryck i att hon gjorde sig själv illa genom att skära sig 

och spy upp mat.  
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4.1.2 Första mötet med bältessängen 
Maries respektive Annes första möte med bältessängen skiljer sig mycket åt. Marie blev 

tvångsbältad med bakgrund av ett farligt självskadebeteende där hon berättat att hon försökte 

göra sig själv illa och var utåtagerande. Anne däremot, upplevde att hon blev bältad första 

gången på grund av att hon var upprörd, men att upprördheten inte kunde klassas som farlig. 

Hon berättade att hon möblerade om rummet och flyttade på stolar. Då fick personalen nog 

och la henne i bältessängen. Anne uppfattade det som att personalen testade henne och ville se 

om det var en effektiv metod, eftersom det inte fanns skäl för att bälta henne. Hon berättade 

att hon inte utgjorde någon fara varken för sig själv eller någon annan innan hennes första 

möte med bältessängen, och att det i stort sett aldrig varit det när hon har blivit tvångsbältad. I 

Maries fall såg personalen en fara för hennes liv vilket hon i efterhand själv också ser. Hon 

beskrev att hon gjorde allt för att göra sig själv illa.  Eftersom personalen inte ville att hon 

skulle göra sig illa såg de sig tvungna att snabbt bälta henne. Både Anne och Marie har blivit 

tvångsbältade flera gånger. I Annes fall har det handlat om över 100 gånger och bältningarna 

har uppskattningsvis varat 7–8 timmar per gång. Marie däremot blev tvångsbältad 5–6 gånger 

och som oftast max 2 timmar.  

 

4.2 Bemötandet 
 

4.2.1 Under tvångsbältningen 
Under intervjuerna märkte vi tydligt att våra intervjupersoner Marie och Annes upplevelser av 

att ligga bältad har sett mycket olika ut. Marie berättade att hon läst skräckhistorier om hur 

vissa haft det i bältet, men hon själv upplevde alltid att hon blev bemött med all den respekt 

som gick att få i sådana lägen. Personalen torkade hennes tårar och tröstade när hon låg 

bältad. De var lugna och när Marie själv blev lugn lättade dem på remmarna för att hon skulle 

kunna röra på sig lite mer och känna någon form av kontroll. Behövde hon gå på toaletten 

lossade personalen helt på remmarna och lät henne gå på toa istället för att låta henne uträtta 

sina behov liggandes fastspänd. Vad Marie kan minnas har hon aldrig blivit lämnad ensam 

och alltid upplevt att det gått rätt till. Hon berättar också att det kändes okej på grund av att 

hon alltid fick vakna upp i sin egen säng de gånger hon somnat i bältessängen. Marie har litat 

på att personalen sett till att spänna loss henne ur bältessängen om hon tuppat av, och hon tror 

att den vetskapen bidrar till hennes positiva inställning och att hon kan se funktionen med 

bältet. Anne däremot upplevde motsatsen och berättade att hon inte blivit tröstad när hon legat 

i bältet. Personalen fanns inte där för att trösta eller prata lugnande med henne. Hon berättade 

även att personalen inte alltid var hos henne, vilket de enligt lag ska vara. Anne har varit med 

om att personal lämnat henne helt ensam i rummet och att personen som varit i rummet för att 

vaka har suttit och snarkat. I motsats till Marie fick Anne inte gå på toaletten vid behov.   

  

4.2.2 Efter tvångsbältningen 
Varken Marie eller Anne har upplevt att personalen har pratat med dem om det som hänt och 

vad som eventuellt kunde ha gjorts annorlunda efteråt. Ingen frågade hur det kändes för dem 

eller gav någon form av uppföljning. Anne berättar att hon hört att personalen ska gå igenom 

bältesläggningen efteråt, men att de aldrig har gjort det. För Anne som har haft väldigt 

negativa erfarenheter har det varit dåligt för relationen till personalen, men Marie berättar att 



18 
 

det för henne har varit ok. Hon förklarade att relationen till personalen efteråt inte var 

förändrad eftersom hon inte lade orsaken till tvångsbältningen på dem, utan på situationen och 

hennes dåliga mående. 

  

Marie och Anne har båda haft en jobbig känsla efteråt. För Marie har paniken av att sitta fast 

och rädslan för att det ska hända igen suttit kvar. Hon kände en brist på egen kontroll i 

situationen och var förvirrad över om det hade hänt på riktigt. Anne beskrev tvångsbältningen 

som det värsta hon varit med om och berättar att hon var skräckslagen efteråt. Hon kände 

också ett enormt svek från personalen som hon hade en relation till. De var en del av hennes 

vardag och hon kunde inte förstå att de ändå valde att göra henne illa. Anne berättar att de 

kunde ha arbetsvägrat och att det finns dem som gör det, men att de säkert var rädda för att 

förlora jobbet. 

  

För att undvika att ligga bältad länge berättade Anne att hon lärde sig utveckla strategier. Hon 

lärde sig låtsas ge upp, vara lugn fastän hon hade ångest, och att vara välvillig och vänlig i 

möte med personal. Allt detta för att bli utsläppt. Anne sa under intervjun att “Det handlar om 

att böja sig för systemet för att bli fri”.  Marie sade också att hon lärde sig att om hon lugnade 

ned sig kom hon ur bältet. 

 

4.3 Förbättringsområden  
 

4.3.1 Delaktighet 
Efter att personalen väl hade fattat beslutet att använda sig av bältet upplevde varken Marie 

eller Anne att det gick att påverka utfallet. Däremot har dem olika erfarenheter av hur 

delaktiga de fått vara i sin egen behandling i övrigt. Marie berättar att personalen inkluderade 

henne i samtalen kring hennes behandling och att de arbetade för att få till ett samarbete. De 

efterfrågade hennes förslag på hur en tvångsbältning skulle kunna undvikas och de försökte 

hjälpa henne att hantera sitt mående för att metoden inte skulle behöva bli nödvändig. Marie 

berättar vidare att det handlade mycket om att personalen försökte få henne att anstränga sig 

och vara en del av sin egen tillfriskningsprocess. Anne upplevde tyvärr brist på delaktighet 

genom hela behandlingsprocessen. Hennes önskningar och förslag på problemlösning 

efterfrågades inte. Anne var med om att få ett beslut om fortsatt fasthållning flera gånger, 

vilket innebar att hon inte blev uppsläppt ur bältet efter 4 timmar. Detta beslut togs en gång av 

en läkare som ordinerade det över telefon. Läkaren hade alltså inte en personlig träff med 

Anne när hon låg bältad. Personalen informerade heller inte henne om det förnyade beslutet 

förrän hon själv frågade vad som pågick. Svaret hon fick var att hon skulle ligga kvar och 

sedan pratade dem inte mer om det. Det upplevdes tungt och maktlöst enligt Anne. 

 

4.3.2 Dåliga exempel 
  

“Jag satt och grät och då tyckte dem att jag skulle bältas helt enkelt. Jag satt helt still och det 

enda jag gjorde var att gråta. Det fanns ingen risk för skada, ingen ångest. Jag satt bara 

lugnt och stilla och grät. Då bältade dem mig.” (Anne) 
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I citatet ovan berättar Anne om en av de jobbigaste bältningarna hon hade varit med om. 

Personalen förmedlade att de ville tvångsbälta henne av den anledningen att hon grät. Vidare 

berättade hon att de försökte ta tag i henne, hålla henne fast och ta henne med till 

bältesrummet. Då gjorde hon allt hon kunde för att undslippa och det blev mycket motstånd. 

Hon berättade att en i personalen tog tag runt hennes hals så att hon svimmade av och senare 

vaknade i bältessängen. Anne berättar också att personalen flera gånger har sagt att de ville 

polisanmäla henne för misshandel under kamperna som uppstått för att få henne i 

bältessängen. Hon tyckte det kändes absurt att hon riskerade att bli polisanmäld på grund av 

att hon gjorde motstånd. Anne berättade att hon i princip aldrig varit med om att bältningen 

har skötts bra. Hon berättar att personalen några gånger har lyssnat på henne när hon har sagt 

att hon är lugn och inte behöver bältas. I de tillfällen har personalen då släppt henne och 

beslutat att inte bälta ändå. 

  

Marie berättar att för henne var den jobbigaste tvångsbältningen den gången hon hittade ett 

sätt att skada sig själv på under tiden hon låg bältad. Hon sparkade med benen för att 

remmarna skulle skava på smalbenen. Ingen i personalen märkte vad hon gjorde. Därmed höll 

hon på ett tag vilket ledde till att såren blev infekterade och hon fick stora ärr. Marie berättade 

att det inte var smärtan i sig som var det värsta utan det var att personalen inte märkte och 

kunde hjälpa henne. En annan aspekt vid tvångsbältningen som har varit påfrestande för 

henne är att hon har tidigare varit utsatt för övergrepp. Det bidrog till att det kändes extra tufft 

för henne att bli fastspänd av manlig personal.  

  

Anne berättade att personalen hade hotat henne med bältesläggning flera gånger, och efter 

bältesläggningarna fått henne att känna dåligt samvete. Många gånger fick hon också höra att 

hon skulle agera och bete sig på ett särskilt sätt för att inte behöva bältesläggas. Hon berättade 

att personalen använde bältet som ett maktmedel eftersom de visste att hon inte ville hamna i 

bältessängen. I Maries fall förekom aldrig några hot. Hon berättade att personalen försökte 

göra allt de kunde för att undvika bältesläggning. Marie kände väldigt mycket medlidande 

från personalen de gånger de var tvungna att använda bältet. Hon har också upplevt att 

personalen inte alltid varit bekväm med att använda sig av metoden men att dem har behövt 

göra det för att rädda hennes liv. 

  

4.3.3 Goda exempel 
Anne berättade under intervjun att hon hade önskat att psykiatrin skulle använda andra 

metoder istället för tvångsbältning. “Mänsklig värme och mänsklig omtanke, det fungerar i 

princip alltid” anser hon. Hade personalen gett henne en kram istället för att bråka, tror Anne 

att situationen hade sett ut på ett helt annat sätt. Enligt henne hade det varit bättre att avstyra 

en kaotisk situation genom att föreslå något som patienten själv tycker om att göra, 

exempelvis ta en kopp kaffe eller gå ut och röka. För henne är andra viktiga saker att tänka på 

att personalen tar sig tid att fråga hur en mår och att de ser en som en människa snarare än en 

mängd dåliga beteenden. Vidare berättade hon att det också fanns en liten andel personal som 

bemötte henne bra och att hon känner stor tacksam över det. Hon minns särskilt en skötare 

som undvek att vara med vid bältesläggningar. Istället för att bälteslägga höll hon Annes 
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hand, strök hennes kind och fick henne att känna sig trygg. Ytterligare en situation som Anne 

minns med värme var att samma skötare inte använde handskar vid de tillfällen som Anne 

behövde hjälp att duscha. Vanligtvis hade personalen alltid handskar på sig, men hon 

berättade att denna skötare förstod hur fysisk beröring kunde få en människa att må bättre och 

undvek därför handskarna. Anne reflekterade över att personalen har väldigt stor påverkan på 

patienten och kan göra oerhört mycket för att en människa ska tillfriskna. 

  

Marie tyckte att bemötandet efter en bältesläggning skulle kunna förbättras. Hon har efter 

bältningar upplevt obehagskänslor som ingen riktigt har fångat upp. Det har lett till att hon 

blivit tvungen att försöka hantera de tunga och svåra känslorna på egen hand och ibland 

fastnat i dem. Marie önskade att den personal som varit med vid bältningen hade följt upp och 

frågat hur hon tyckte att bältningen gick. Då hade hon fått chans att berätta om det var något 

som kändes särskilt jobbigt. Hon nämnde också att det eventuellt hade kunnat kännas 

obekvämt att framföra sin kritik till personalen direkt. I sådant fall vore det bra att få samtala 

med en neutral part. Önskvärt hade det också varit om personal utbildades i att hålla fast i 

stället för att använda bälte. Marie har erfarenhet av det från ett ställe där de inte använde 

bältning och tyckte att det kändes bättre.  

 

4.3.4 Samtalsstöd 
Anne och Marie berättar om ett behov av samtalsstöd under tiden inom psykiatrin. De trycker 

på att samtal bör erbjudas efter en tvångsbältning för att ge patienten utrymme att bearbeta 

och ge sin version av vad som hände. Anne och Marie är båda eniga om att det är viktigt att 

fundera över vem som ska hålla i ett sådant samtal. Att samtala med personerna som bältat en 

kan bli fel, särskilt om bältningen skett på ett dåligt sätt. Marie säger att för henne hade det 

gått bra att prata med personalen som bältat henne efteråt, men att det optimala skulle ha varit 

om det var en neutral och oberoende person. Hon berättar att hon skulle vilja prata om 

bältningen i ett enskilt rum, men att det under hennes tid inom psykiatrin inte fanns något 

sådant forum. Det framkommer också i deras berättelser att en bältesläggning kan upplevas 

som ett övergrepp. Att då behöva sitta och samtala med “förövaren” efteråt vore inte att 

rekommendera enligt intervjupersonerna. Bästa förutsättningen vore om samtalet kunde ske 

tillsammans med en person som individen kan känna sig trygg med.  

  

Marie fick lov att träffa en psykolog efter utskrivningen, i dem samtalen har de bland annat 

arbetat med hennes rädsla för att läggas in igen och bli fastspänd och nedmedicinerad. Hon 

berättar att den samtalskontakten hade mer med tur och göra, än att vården lyckades komma 

med en resurs på en gång. Enligt Marie hade den resursen inget och göra med det faktum att 

hon blivit tvångsbältad, utan det rörde sig om “andra problem”. Även om Marie har 

psykologstöd i nuläget skulle hon gärna haft samtalsstöd under tiden hon var inlagd inom 

slutenvården. 
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4.4 Reaktioner på tvångsbältning 
 

4.4.1 Individuella reaktioner 
 

“Jag är absolut livrädd för att hamna där igen! Jag har svårt att tänka på det utan att känna 

pulsen och paniken. Men jag känner en viss trygghet i att det inte bara är förvaring, ett 

boende, utan det är faktiskt akut hjälp” (Marie) 

 

Enligt Marie påverkar en tvångsbältning en alltid negativt, även om hon tycker att bältningen 

ibland varit nödvändig. Några av de konsekvenser hon upplevt i efterhand är känslor av rädsla 

och skräck. Även om hon minns det som en panikkänsla, ser hon funktionen av det. I Maries 

fall tror hon att det har räddat livet på henne någon gång då de lagt henne i bälte. Funktionen 

ser hon, men det har också påverkat henne i den mån att hon har svårt för att bli fasthållen. 

Ibland när hon kramas med sin man behöver hon ta sig därifrån för att det blir för mycket för 

henne. Marie berättar också att hon har posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] från andra 

händelser i hennes liv. På grund av bältningen har symptomen förstärkts och kan ta sig uttryck 

i flashbacks.  

  

“På den tiden tyckte jag att jag verkade vara väldigt farlig och hemsk på alla vis, men nu när 

jag ser tillbaka på det så kan jag se att det bara var en liten, rädd, ensam tjej som fanns där, 

som inte blev sedd. De såg bara någon bråkig vilde, de såg inte människan” (Anne) 

 

I citatet ovan beskriver Anne hur tvångsbältningarna och omständigheterna kring det 

påverkade hennes självbild och att hon började se på sig själv som farlig och hemsk. För 

henne har konsekvenserna av tvångsbältningen inneburit att hon har fått tillitsproblem, har 

svårt med nära relationer och känner sig ofta otrygg. Anne säger att det i många år bara var 

skötare i hennes vardag och att det var ständiga svek att bli bältad. Det har gjort att hon har 

blivit på sin vakt och är vaksam över sin frihet. 

  

4.4.2 Sociala reaktioner 
Både Marie och Anne delar med sig av sina erfarenheter på olika internetforum. “Jag vill visa 

att man kan vara en fungerande människa och ändå ha varit nere på botten” berättade Marie. 

Hon berättade också att det är viktigt att belysa att alla människor mår dåligt ibland, och att 

det inte är något konstigt. Hon menar att en kan vara vettig trots att en varit inlagd inom 

psykiatrin och blivit tvångsbältad. Varken Marie eller Anne känner sig dock helt bekväm med 

att prata öppet om tvångsbältning när de är i sociala situationer, iallafall när det kommer till 

att prata om sina egna erfarenheter. “Bältning är ju det yttersta beviset på att man är 

psykiatripatient” menar Anne. Hon tillägger att det finns mycket misstro och att hon själv 

tycker att det låter magstarkt, därför vill hon inte prata om det som privatperson. Marie 

upplever också att det är obekvämt att dela med sig av egna erfarenheter av bältning på grund 

av omgivningens starka reaktioner. Hon upplever inte att de är riktigt pålästa på ämnet och är 
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rädd att de ska känna sig obekväma om hon tar upp det. Däremot nämner både Marie och 

Anne att de är öppna för att prata om psykisk ohälsa och tvångsbältning i allmänhet. 

  

Marie har alltid kunnat prata öppet om tvångsbältningarna med sin familj, vilket har betytt 

mycket för henne. Hon ser det som erfarenheter de går igenom tillsammans. Till en början 

reagerade även hennes familj starkt och ifrågasättande gentemot psykiatrin. När de en gång 

fick vara med på avdelningen och se hur dåligt Marie faktiskt mådde och de förstod att hon 

inte kunde kontrollera sitt beteende, kände de sig snarare tacksamma att psykiatrin gjorde sitt 

jobb, berättade Marie. 

  

4.4.3 Inställning till psykiatrin 
När det gäller synen på psykiatrin och inställningen till bältesläggning skiljer Marie och Anne 

sig mycket åt. Deras inställning bygger på deras erfarenheter som är väldigt olika. Marie 

känner att hon har en positiv syn på vården och är av den inställningen att bältesläggning 

ibland behövs. Hon känner att hon har blivit hjälpt. Innan hon själv hade blivit tvångsbältad 

och haft kontakt med psykiatrin var hon dock emot bältning. Nu har hon ändrat sig, men hon 

tycker det är viktigt att det ska vara en sista utväg och att personalen först bör försöka med 

andra alternativ, såsom fasthållning exempelvis. För henne är det viktigt att den komplexa 

bilden av tvångsbältning kommer fram. Enligt henne är metoden varken rätt eller fel, den har 

sina nackdelar men kan ibland vara nödvändig. 

  

Anne har en helt annan syn på vården. Hon menar att en har få rättigheter som patient och att 

det kvittar hur mycket en kan lagar och regler när man väl har hamnat inom psykiatrin. Anne 

menar att personalen kan påverka i stor grad till det bättre och betyda oerhörd mycket för att 

en människa ska tillfriskna och besitter en väldig makt, därför är det viktigt att den används 

rätt. Hon berättar vidare att hon inte ser någon särskilt stor skillnad på dagens psykiatri och 

hur det var på 60-talet, om en ser till patientens laglöshet och hur utlämnad en är.  

 

5. Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Tvångsbältningens påverkan 
Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka hur individer som utsatts för 

tvångsbältning upplever att de påverkats i efterhand. Det som studien kommit fram till är att 

tvångsbältning är en komplex metod eftersom den enligt SFS 2018:798 har stöd i lagen, 

samtidigt som tidigare forskning från Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och Zoffman (2011) 

och studiens undersökningspersoner menar att metoden utsätter individen för risker. Enligt 

intervjupersonen Marie är det en metod som är svår att bedöma som rätt eller fel. Ibland kan 

metoden upplevas nödvändig, men i många fall tror vi den skulle kunna ersättas av alternativa 

metoder. Som till exempel fasthållning eller avledningsmetoder. Intervjupersonerna Anne och 

Marie, psykologen Bo Hejlskov (2014) samt tidigare forskning som gjorts av Bak, Brandt-

Christensen, Sestoft och Zoffman (2011) vittnar om att individer som har utsatts för 

tvångsbältning har uppvisat symptom på posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] men fått lite 

eller ingen hjälp att bearbeta detta. De aktuella symtomen har varit flashbacks 
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(Posttraumatiskt stressyndrom [PTSD], 2018), mardrömmar, känsla av att vara på sin vakt, 

rädsla, nervositet, koncentrationsproblem och svårigheter att besöka situationer eller platser 

som påminner om tvångsbältningen. 

 

I tidigare forskning har det skrivits om att psykiatripersonal haft ett behov av att få bearbeta 

det som hade hänt, och de känslor som uppstått i samband med tvångsbältning. Detta har varit 

ett behov som blivit tillgodosett (Grabovich och Malmqvist, 2014). Patientens behov av att 

prata och bearbeta händelsen har dock inte tagits på lika stort allvar enligt våra 

intervjupersoner Anne och Marie och forskning framtagen av Bak, Brandt-Christensen, 

Sestoft och Zoffman (2011). Sedan 2017 infördes dock en ny paragraf som säger att patienten 

ska erbjudas samtalsstöd efter tvångsbältning (SFS 2018:798). Att denna nya paragraf har 

införts i lagen kan indikera att lagstiftningen har anammat ett större patientfokus än tidigare, 

vilket vi anser är en positiv utveckling. Från en rapport av Länsstyrelsen (2017) beskrivs 

tvångsbältning som ett övergrepp enligt individer som blivit utsatta. På bakgrund av detta bör 

det vara ytterst viktigt att den nya paragrafen implementeras och att erbjudande om samtal 

står kvar även om en patient till en början har avböjt. I praktiken skulle en kurator kunna ha 

en betydande roll för dessa samtal och bidra med ett psykosocialt perspektiv. De samtalsstöd 

som patienten är i behov av enligt intervjupersonen Anne, handlar nämligen om att en får 

chans att ventilera tankar och erfarenheter, och bli bekräftad av en annan medmänniska. För 

att åstadkomma det bör samtalsledaren besitta förmågan att aktivt lyssna och se människan 

bakom beteendet, vilket en kurator kan. 

  

Grabovich och Malmqvist (2014) skriver också om den rädslan som psykiatripersonal kände 

inför att närma sig en patient och utföra tvångsvård. Vi tror att personalens rädsla kan påverka 

patientens syn på sig själv vilket bekräftas av Anne i intervjun. Grabovich och Malmqvist 

(2014) synliggör också att personalen var mer rädd för att själv bli skadad än att patienten 

skulle skadas. Vi tolkar det som att rädsla kan försvåra relationen och ge personalen sämre 

förutsättningar att fatta rationella beslut. I förlängningen skulle personalens rädsla för 

patienten och fokuset på sig själv, kunna vara en möjlig orsak till exempelvis övervåld.      

 

5.2 Bemötande 
Enligt forskning framtagen av Wallsten, Kjellin och Sjöberg (2009), samt intervjupersonerna 

Marie och Anne, framkommer det tydligt att personalens bemötande gentemot patienten är av 

särskilt stor vikt. Som vi nämnt tidigare i resultatavsnittet har tvångsbältning alltid lämnat 

Marie och Anne med symptom som behöver bearbetas. Om personal fokuserade mer på 

bemötandet både innan, under och efter en tvångsbältning skulle det kunna utgöra en oerhört 

stor skillnad och kanske förhindra tvångsbältning i vissa fall (Wallsten, Kjellin & Sjöberg, 

2009). Marie berättade om goda exempel där personal visat respekt, medlidande och omsorg. 

Det gjorde att hon fick förståelse för användandet av metoden och förtroende för personalen. 

Det enda hon saknade var att personalen tog sig tid att prata om tvångsbältningen efteråt. 

Anne som inte kände sig bra bemött överlag beskriver också behovet av att få samtalsstöd 

efter en tvångsbältning. Både intervjupersonerna hade velat ha det samtalet med en neutral 

part, exempelvis en kurator.   
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I Annes berättelser hör vi om mindre bra bemötande. Hon har känt sig skuldbelagd och 

bestraffad av personalen. Det förstärkte hennes obehagskänslor kring bältningen och har haft 

en negativ inverkan på hennes självbild. Anne berättade också om situationer då hon blivit 

bältad utan anledning och att personal ofta sett henne som en mängd dåliga beteenden istället 

för en människa som behövde deras hjälp. Under intervjun med Anne framkom det också att 

hon hade hotats med att bli polisanmäld och förflyttad till rättspsykiatrin när hon gjorde 

motstånd. Hon berättade, som vi har skrivit i resultatdelen, att hon inte var våldsam och 

utåtagerande innan personalen beslutade att tvångsbälta henne. När de väl genomförde 

bältningen dock, ökade Annes ångestpåslag och hon upplevde att hon kämpade för sitt liv, 

vilket resulterade i hot om anmälning. Vi har ställt oss frågan vad personalen skulle få ut av 

att anmäla en patient. Vi tolkar det snarare som att det är metoden som behöver felanmälas 

och inte individen som gör motstånd när hen utsätts för tvångsbältningen. Vi tolkar det också 

som att personalen skuldbelade Anne på grund av hennes problemskapande beteende, vilket 

kan vara svårt att se som ett professionellt förhållningssätt. Vi ställer oss också frågan hur 

skuldbeläggning skulle kunna bidra med något positivt för patientens tillfrisknande. 

  

5.3 Brister i Lagen om psykiatrisk tvångsvård 
Både våra undersökningspersoner och Förenta nationerna [FN] har beskrivit tvångsbältning 

som en tortyrliknande och traumatisk metod men ändå fortsätter den svenska psykiatrin att 

använda sig av den. Vi har under arbetets gång ställt oss frågan om det verkligen är 

försvarbart att den svenska psykiatrin strider mot de mänskliga rättigheterna och lämnar 

patienter kvar med allvarliga konsekvenser som kräver bearbetning. Forskning visar som 

tidigare nämnt, att för att minska dessa konsekvenser krävs det att personalen som utför 

bältningen har rätt bemötande (Wallsten, Kjellin, Sjöberg, 2009) och att personalens 

handlingar är förankrade i en tydlig lag (Steinart et al, 2009). 

  

Det kan anses problematiskt att psykiatrin har lagstöd när de enligt intervjupersonen Annes 

berättelser utför tvångsbältning på tveksamma grunder. Det skulle kunna vara så att lagen för 

närvarande är i behov av att förtydligas. Exempelvis är det reglerat i LPT § 19 att en patient 

får spännas fast kortvarigt om det finns en omedelbar fara för patienten själv eller någon 

annan i omgivningen (SFS 2018:798). Det är endast chefsläkaren som får fatta ett sådant 

beslut. Vad som tolkas som “omedelbar fara” kan tolkas olika eftersom bland annat Anne 

bältats på grund av att hon gråtit. Det kan anses tveksamt att bälta en person på sådana 

grunder, men med tanke på hur otydlig lagtexten är kan vi se hur situationer liknande Annes 

kan inträffa. Enligt LPT § 19 har chefsläkaren även behörighet att besluta om en patient ska 

fortsätta vara fastspänd, om det finns skäl för det (SFS 2018:798). “Skäl för” kan också 

diskuteras hur det ska tolkas, det finns nämligen inget konkret i lagtexten som definierar vilka 

dessa skäl skulle kunna vara (SFS 2018:798). Anne berättar även om den gången läkaren 

ordinerade ett förnyat beslut om fastspänning över telefon, utan att besöka henne för 

undersökning. Precis som Anne själv nämner i intervju var det ett direkt regelbrott eftersom 3 

kap §2 SOSFS 2008:18 beskriver att en patient ska undersökas av den beslutande läkaren 

själv innan förnyat beslut om fastspänning. Anne hade turen att tillslut komma loss från 

bältessängen, men allt för många gånger har patienter dött till följd av medicinska åkommor 
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som uppstått vid långa stunder av bältning (Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och Zoffman, 

2011).   

  

Som nämnt ovan står det i LPT § 19 att en patient får spännas fast kortvarigt om det finns en 

omedelbar fara för patienten själv eller någon annan i omgivningen (SFS 2018:798). 

Begreppet “kortvarig” har enligt intervjupersonerna Anne och Maries berättelser, tolkats 

olika. För Marie brukade en bältning inte varat längre än 2 timmar, och hon hade alltid fått 

vakna i sin egen säng. För Anne har bältningarna oftast pågått runt 4 timmar. Anledningen till 

att Anne och Maries bältningar pågått olika länge skulle kunna förklaras av att 

allvarlighetsgraden av faran de utgjort har bedömts olika. Samtidigt kan det vara av intresse 

att definitionen av “kortvarig” förtydligas då Anne beskriver 4 timmar i bältessäng som ett 

långvarigt lidande. Enligt dagstidningen Göteborgs fria pågår fysisk fasthållning endast i 

några minuter och sällan så länge som 30 min när detta undersöks på Island (Weichselbraun, 

2014, 9 april). Att Island och Sverige skiljer sig på denna aspekt skulle kunna säga något om 

hur väl införstådd psykiatrin i respektive land är gällande konsekvenser av fasthållning 

respektive tvångsbältning.  

 

Både Anne och Marie berättar att de blev medicinerade när de låg bältade och därmed 

somnade. Marie fick alltid vakna i sin egen sjukhussäng medan Anne alltid vaknade upp 

fastspänd i bältessängen. Det kan vara intressant att fundera över rättssäkerheten gällande 

detta. Enligt LPT § 19 får personal som sagt endast bälta en patient om hen utgör en tydlig 

fara. Vi tolkar det som att Anne således har bedömts utgöra en fara medan hon var i sovande 

tillstånd, vilket kan anses som en tveksam bedömning. Ytterligare en aspekt som kan vara 

intressant att fundera över är det faktum att Marie fick lov att gå på toan när hon behövde det. 

Vi tolkar det som att personalen kunde resonera med Marie vid dessa tillfällen eftersom de 

tillät henne att gå på toan. Det leder till att vi ställer oss frågan om det verkligen fanns fog för 

att Maries skulle läggas tillbaka i bältet efter ett toabesök. En norsk juridikexpert kritiserade 

liknande situationer när han kommenterade de avslöjningar som visas i den norska 

dagstidningen Verdens gang [VG] (Åsebø & Norman, 2016, 20 november). Han ansåg att det 

var en felbedömning att låta patientar gå på toan för att sen spännas fast igen och såg det 

tveksamt att de då kunde utgöra en fara för sig själv eller andra.    

  

5.4 Komplexiteten och lämpligheten 
Precis som Bak, Brandt-Christensen, Sestoft och Zoffman (2011) nämner, är 

säkerhetsaspekter en viktig punkt att ta med i diskussioner kring tvångsbältning. Det är viktigt 

att komma ihåg att en patient som blir utagerande till följd av dåligt mående kan utsätta både 

sig själv och andra för risker. I sådana lägen finns det alternativa metoder som kan minimera 

risker utan att använda tvångsbälte. Problemet kan vara att dem inte får tillräckligt mycket 

uppmärksamhet i den svenska psykiatrin. Det kan vara så att diskussionen kring 

tvångsbältning behöver handla mer om vilka metoder som är lämpliga ur patientens 

perspektiv, eftersom det är patienten som utsätts för dem. Eftersom psykiatrisk tvångsvård 

handlar om att ge vård till patienter som mår dåligt och inte klarar av att vårda sig själva, kan 

en lämplig metod vara den som vårdar patienten ur ett holistiskt perspektiv och undviker att 

ge bestående men. Precis som Hejlskov Elvén (2014) nämner finns det en risk att 
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tvångsbältning fortsätter användas så länge metoden är laglig, och så länge vi inte ifrågasätta 

metodens lämplighet. Hejlskov Elvén (2014) drar också paralleller till 

funktionshinderomsorgen som hanterar utagerande beteenden men aldrig har använt sig av 

tvångsbältning. Vi har ställt oss frågan om det är rimligt och rättvist att individer med 

utagerande beteenden får olika kvalité på sin behandling och bemötande, beroende på orsaken 

till beteendet samt i vilket sammanhang de behandlas i. 

  

Både i vår empiri och forskning vi tagit del av tolkar vi det som att det finns en enighet om att 

tvångsbältning ska undvikas i allra högsta grad. Anledningarna till det är många men främst 

handlar det om att det ändå ska få finnas en gräns för hur mycket tvångsvården får inkräkta på 

patientens personliga integritet, enligt vår tolkning. Att det finns en gräns kan tyda på sunda 

värderingar och hänvisa till att dagens psykiatri anammat en modern syn på psykisk ohälsa. 

Enligt Ottosson och Ottosson (2013) handlar den moderna psykiatrin i mångt och mycket om 

att patientens fria val ska respekteras. Det innebär att vara sparsam när det kommer till 

tvångsåtgärder och medicinering och att ge större utrymme åt psykodynamiska 

behandlingsmetoder som går till djupet av problemen. Samtidigt visar att det inte alltid är helt 

lätt att efterfölja den moderna skolans förhållningssätt. Under arbetets gång med denna 

uppsats har vi stött på ett flertal exempel som påminner om hur psykiatrin fungerade längre 

tillbaka i tiden. Bland annat med referering till Annes erfarenheter av personalens användande 

av bestraffningsmetoder. Ett annat exempel som visar på att psykiatrin kanske anammat delar 

av den gamla skolans sätt att bemöta psykisk ohälsa är den ökade medikaliseringen, i den 

meningen att fenomen som hör till livets naturliga gång, förklaras ur ett medicinskt perspektiv 

och anses som något sjukt snarare än naturliga reaktioner (Topor, 2010).  

 

5.5 Stigma 
Både studiens intervjupersoner och forskning från Corrigan (2014) visar att individer som 

lider av psykisk ohälsa/sjukdom är stigmatiserade. Stigma står för en oönskad stämpling att 

avvika från normen. Stigmat får negativa konsekvenser för individen, exempelvis social 

exkludering och känslor av skam och lidande (Goffman, 2014). Våra intervjupersoner 

upplever att det kan vara svårt att prata om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa men näst 

intill omöjligt att prata om tvångsbältning. Anledningen till det är omgivningens starka 

reaktioner och brist på kunskap kring ämnet. Som nämnt tidigare berättade Marie att hon 

bloggar om sina erfarenheter för att visa omgivningen att en person kan vara vettig även om 

hen har varit på botten. Vi har ställt oss frågan hur avvikande det egentligen är att lida av 

psykisk ohälsa och vara i behov av psykiatrisk vård någon gång under sin livstid. Enligt 

Ottosson (2009) kommer 10–30% av befolkningen i något skede i livet besväras av psykisk 

ohälsa och uppleva lidande i den utsträckningen att de är i behov av vård. Det kan vara allt 

från ett läkarbesök till inläggning inom psykiatrisk slutenvård. Med den informationen i 

bakhuvudet började vi spekulera i hur vi själva hade velat bli bemötta om vi var i behov av 

psykiatrisk vård. Eftersom vi vet att länder som exempelvis Island klarar av att hantera sina 

patienter utan hjälp av tvångsbältning, låter det som ett mer attraktivt alternativ att undvika 

bältessängen. Det är också intressant att spekulera i hur länder som Island och Storbritannien 

har kunnat avskaffa bältesläggning helt och hållet. Enligt Weichselbraun (2014, 9 april) 

baseras den isländska vårdtraditionen på tron på mänsklig närvaro. Där lägger de vikt vid att 
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bemöta utagerande patienter med respekt, försöka förstå orsaken till känslotillståndet och ge 

av sin tid genom att aktivt lyssna. Om detta inte är tillräckligt använder personalen sig av 

fasthållning, oftast i några minuter och i mer sällsynta fall upp till 30 minuter. Det kan 

uppfattas som att Island behöver ha stora personalresurser för att kunna åstadkomma detta 

men i verkliga fallet är personaltätheten högre i Sverige. Anledningen till att de ändå klarar av 

att ge patienten tid kan bero på ökad kunskap, annorlunda attityder och förutsättningar i 

verksamheten. En isländsk psykiatrichef har poängterat vikten av att arbetsgrupperna består 

av välutbildad personal utan machoattityder och att gruppdynamiken är stabil. På Island har 

de även format ett specialteam som har specialkompetens i förhandlings- och 

nedtrappningsteknik. Metoden är dock inte helt fri från kritik. Vissa har upplevt fasthållning 

som kränkande och att det kan göra ont rent fysiskt. Islands motargument till det är att 

fasthållning ändå pågår betydligt kortare tid än vad en tvångsbältning gör (Weichselbraun 

(2014, 9 april). 

  

5.6 Slutsatser 
Studiens har utgått från fem frågeställningar som lyder: Hur har undersökningspersonerna 

upplevt personalens bemötande innan, under och efter tvångsbältningen? Hur mår 

undersökningpersonen efter tvångsbältning? Hur har undersökningspersonens sociala liv 

påverkats? Hur reagerar andra i undersökningspersonens sociala kontext på att hen har blivit 

bältad? Vilka behov av stöd har undersökningspersonerna? 

I relation till frågeställningarna kan följande slutsatser dras: Tvångsbältning är en komplex 

metod eftersom den har stöd i lagen samtidigt som empirin och tidigare forskning visar att 

metoden utsätter individen för risker. Metoden är således laglig men lämpligheten kan behöva 

ifrågasättas. Empirin visar att det bemötande som undersökningspersonerna fått både före, 

under och efter tvångsbältning har varierat i kvalité. Empirin visar dock att bemötandet är a 

och o för att tvångsbältningen ska ge så få konsekvenser som möjligt i efterhand. Det står 

nämligen klart i studien att undersökningspersonerna alltid mått dåligt efter en tvångsbältning, 

och har varit i behov av samtalsstöd, vilket sällan tillgodosetts. Ytterligare slutsatser som kan 

dras är att undersökningspersonernas sociala liv har påverkats i den meningen att de upplever 

sig stigmatiserade på grund av sin psykiska ohälsa och att de utsatts för tvångsbältning. 

Avslutningsvis visar studien på att det finns svårigheter i att se patienten som ett subjekt och 

inte ett objekt vid användningen av tvångsbältning, vilket kan behöva förändras. Studien 

antyder även att lagen om psykiatrisk vård [LPT] kan behöva förtydligas för att minska 

personalens tolkningsutrymme.   
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7. Bilagor 
 

7.1 Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 

Hej! 

 

Vi heter Sara Lunnergård och Klara Patvikko, och är två socionomstudenter vid Umeå 

Universitet, termin 6. Under denna termin skriver vi vår kandidatuppsats och vi har valt att 

skriva om tvångsbältning inom psykiatrin. Syftet med studien är att undersöka hur individer 

som utsatts för tvångsbältning upplever att de påverkats i efterhand. Vi önskar också att öka 

kunskapen och förståelsen kring konsekvenserna av tvångsbältning. 

 

Nu söker vi individer som blivit utsatta för tvångsbältning och som kan tänka sig att ställa upp 

på en ca. 60 min lång intervju med oss. Vi förstår att det är ett känsligt ämne och vi garanterar 

full anonymitet. Vi vore oerhört tacksamma om vi fick chansen att ta del av dina erfarenheter, 

det skulle bidra med värdefull kunskap till vår studie. 

 

Ett deltagande i vår studie utgår från följande villkor: Deltagandet är helt frivilligt och kan 

avslutas om så önskas. Vid samtycke önskar vi att spela in samtalet med ljudinspelare, annars 

kommer vi endast att föra anteckningar. Ljudinspelade intervjuer kommer därefter att 

transkriberas och materialet kommer endast vara tillgängligt för oss som intervjuar, dvs. Sara 

och Klara. Detsamma gäller personliga uppgifter. Allt material som används i uppsatsen 

kommer vara avidentifierat och du som deltar får också chansen att godkänna texten innan 

publicering. 

 

Hör gärna av dig om du funderar över något! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Lunnergård och Klara Patvikko 

 

Kontaktuppgifter: 

  

klarapatvikko@hotmail.com 

sara.lunnergard@gmail.com 
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7.2 Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vart i Sverige blev du inlagd? 

Vill du berätta om varför du blev inlagd inom psykiatrin? 

 

Första gången 

När du blev bältad första gången? 

Ålder? 

Vad var anledningen till att du blev du bältad? 

Hur gick det till? 

Hur kände du efteråt? 

 

Frekvens 

Hur många gånger har du blivit bältad? 

Hur länge låg du bältad under dessa tillfällen? 

Är det någon bältning som du upplevt extra påfrestande? Vad tror du det beror på? 

 

Upplevelse 

Hur upplevde du att personalen bemötte dig innan, efter och under bältningen? 

Är det någon bältning som du upplevt mindre påfrestande? Vad tror du det beror på? 

Vi har stött på att personer som blivit bältade känt sig skuldbelagda av de som utfört 

bältningen, är det något du kan relatera till? 

 

Relation 

Hur hade du velat bli bemött? 

Hur var det för dig att efteråt förhålla sig till personalen som bältat dig? 

Har personal någon gång frågat om ditt samtycke till bältningen? 

Har personal efterfrågat dina önskemål och lösningar på situationer som uppstått? Vilken grad 

av delaktighet har du haft när du varit inlagd? 

Har du blivit hotad med bältning? 

Har du någon gång legat ensam under en bältning? 

 

Efteråt 

Fick du något stöd efteråt? Exempelvis samtalsstöd. Om ja, hur upplevde du det? Om nej, 

hade du velat ha det? 

När du ser tillbaka på bältningen/arna, hur skulle du beskriva att de påverkat dig? Exempelvis, 

din attityd till att bli bältad eller din hälsa. 

Vad tycker du personalen hade kunnat göra istället för att förhindra bältningen? 

Har bältningen haft någon påverkan på hur du ser på dig själv? 

 

Sociala konsekvenser 

Kan du beskriva hur din familj har hanterat det hela? Exempelvis, pratar öppet om det/vill 

undvika, varit stöttande och förstående, fört familjen närmare/längre ifrån varandra.  Skam i 

familjen? 

Upplever du att bältningen har påverkat ditt sociala liv? 

Hur har din omgivning reagerat när du har berättat om detta? 

Hur reagerar andra i ens sociala kontext på att man har blivit bältad? 
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Hur har du känt inför att dela med dig om bältning till andra? 

 

Egen syn 

Har du någon uppfattning om hur ofta bältning förekom över lag, under den tiden du var 

inlagd? 

Hur du ser på vården? 

Hur såg dina egna fördomar ut kring bältning innan du själv utsattes för det? 

 

Vill du tillägga något? 

 


