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SAMMENDRAG 
Tittel: «Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen».  
- En rettssosiologisk analyse av helsepersonells diskurser om bruk av makt og tvang i psykiatrien 

Av: Emilie Storli 
Veileder: Peter Scharff Smith 
Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi, vår 2018 

Det rettslige utgangspunktet for behandling i norsk helsevesen er at den skal være frivillig og 

basert på informert samtykke. Lovverket åpner derimot opp for unntak fra denne generelle 

hovedregelen, der man i psykisk helsevern kan fatte vedtak om behandling under tvang, 

med de menneskerettslige betenkeligheter det medfører. På verdensbasis ligger Norge 

generelt høyt på tvangsstatistikken, der frihetsberøvelse gjennom psykiatri har ført Norge på 

Europa-toppen i tvangsbruk. Et konsistent funn i forskning på tvangsbruk viser at det er 

forskjeller mellom relativt sammenlignbare avdelinger, sykehus, og geografiske områder på 

mengde og type tvang de benytter. Norsk senter for menneskerettigheter sier de er 

bekymret over høye tall på tvangsbruk, og stiller spørsmål ved om myndighetene sikrer at 

mennesker med psykiske diagnoser «får et tilstrekkelig vern mot ulovlig tvangsbruk i tråd 

med Norges menneskerettslige forpliktelser».  

Tvangsbruk i psykiatrien har i en historisk kontekst vært gjennom en nærmest 

konstant debatt. Helsepersonells utøvelse av tvang ble gjenstand for kritikk som vekker 

assosiasjoner til å problematisere ikke-jurister som rettsanvendere. Fra forskning på 

tvangsfeltet ser det ut til at en vanlig antakelse er at helsepersonells holdninger (til tvang) 

påvirker helsepersonellets (tvangsutøvende) atferd, og det er foreslått at dette har 

innvirkning på hvor mye tvang som utøves. I lys av tidligere forskning og kritikken av 

tvangsbruk i Norge, er denne studiens undersøkende problemstilling:  

Hva er helsepersonell ved psykiatriske avdelinger sine holdninger til, kunnskap om, og 

erfaring med, bruk av makt og tvang? 

Problemstillingen besvares med diskursanalyse, der helsepersonells diskurser om 

bruk av makt og tvang i skal analyseres med institusjonskritiske teorier av Michel Foucault, 

Erving Goffman og Yngvar Løchen i et rettssosiologisk perspekt. Rettsosiologi kan kort 

defineres som beskrivelse og analysering av retten i samfunnet, hvorav denne oppgaven 

forstår psykiatrien som en rettslig samfunnsinstitusjon, og psykiske lidelser og tvang som 

rettsliggjorte fenomener. Til innsamling av data har oppgaven benyttet et semsitrukturert 

intervju med seks helsepersonell, og intervjuene ble analysert med Carla Willigs Foucault-

inspirerte diskursanalyse.  

Funnene viser at informantene konstruerer holdninger til, kunnskap om, og erfaring 

med bruk av tvang og makt i ulike diskurser innenfor to temaer. Analyse og drøfting av de 

viser at alle diskursene kan forstås i lys av det perspektivet som tilsynelatende har hegemoni 

innenfor dagens psykiatriske praksis, hvilket får betydning for måten oppgaven forstår 

rettsliggjøringen av psykiatri.   
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1 INNLEDNING 

«Tvang. Da har du mistet retten til å bestemme selv. Rett og slett!» 

(Informant «Nora») 

I Norge er det rettslige utgangspunktet for all behandling i helsevesenet at den skal være 

frivillig og basert på informert samtykke (Befring, 2016, s. 201; Engerdahl, Molewijk & 

Pedersen, 2016, s. 103). Det finnes imidlertid unntak fra denne generelle hovedregelen, der 

lovverket blant annet åpner opp for at psykiatere og psykologspesialister kan fatte vedtak om 

tvang (Engerdahl, Molewijk & Pedersen, 2016, s. 103). Psykisk helsevern kan beskrives som å 

ligge mellom omsorg og kontroll, og blir ansett som både å yte behandling, og som håndtering 

av aggressiv og voldelig atferd under oppholdet (Husum, 2011, s. 1). Tvangsbruk sin 

frihetsberøvende natur beskrives som «noe av det mest inngripende en stat kan gjøre» (Åsebø 

& Norman, 2016) mot et individ, hvilket fører til at Psykisk helsevernloven § 4-2 (1999) slår 

fast at mindre inngripende tiltak skal benyttes dersom de er tilstrekkelige for å verne om 

individets personlige integritet.  

«Bruk av tvang overfor personer med psykososiale funksjonsnedsettelser i Norge har 

over en årrekke stabilisert seg på et høyt nivå. Helsedirektoratet antar at rundt 20% av 

alle innleggelser i psykisk helsevern skjer ved tvangsvedtak. Analyser av data fra Norsk 

pasientregister viser at omtrent 5400 personer ble tvangsinnlagt til sammen 7700 

ganger i 2013» (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2015, s. 20).  

 

Norge ligger generelt høyt på tvangsstatistikken, og bruken av tvang på psykiatriske 

pasienter har økt de siste årene, der frihetsberøvelse gjennom psykiatri har ført Norge på 

Europa-toppen (Pedersen et al., 2006, referert i Kogstad, 2010, s. 179). Av nyere tilgjengelig 

data på tvangsbruk viser tall fra 2013 at det ble registrert 4139 vedtak om bruk av mekaniske 

tvangsmidler (belter eller remmer), 650 vedtak om bruk av isolasjon, 4650 skjermingsvedtak, 

1211 vedtak om korttidsvirkende legemidler og 1349 vedtak om kortvarig fastholding 

(Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2015, s. 21). Antallet vedtak for tvangsmedisinering 

finnes det ikke pålitelige tall eller oversikt over (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 

2015, s. 20). Likestillings- og diskrimineringsombudet (2015, s. 21) henviser til rundskriv IS-

9/2012 som sier at elektrokonvulsjonsbehandling (ECT) kan brukes ved tvang i spesielle 

nødrettssituasjoner, men det finnes ingen pålitelige tall på antallet ganger ECT er brukt under 
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tvang. Den mangelfulle registreringen av tvangsbruk i Norge har blitt kritisert av Den 

europeiske torturkomité (CPT) (Muižnieks, 2015, s. 12). Helsedirektoratet har anerkjent at det 

er store mangler i henhold til enhetlig og korrekt registrering av tvangsbruk, og i 

strategiutarbeidelsen Bedre kvalitet – økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i 

psykiske helsetjenester (2012–2015) presenteres en forbedring av dette som et av 

hovedmålene (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2015, s. 22). Tvangsstatistikken og 

dets mangler gir grunnlag for å hevde at tvang er ustrakt brukt i norsk psykisk helsevern, med 

de rettslige, og ikke minst menneskerettslige, betenkningene det nødvendigvis medfører. 

Tvangsbruk har vært gjennom en nærmest konstant debatt i årenes løp (Husum, 

2011, s. 1). I mars 2016 publiserte VG den første av flere artikler om bruk av tvang i 

psykiatriske sykehus. Artiklene danner tilslutt artikkelserien Tvangsloggene (2016), der det 

blant annet fremkommer 640 saker i 2015 hvor det ble brukt belter som jurister vurderer 

som ulovlig (Åsebø, Norman & Skiphamn, 2016), at beltelegging dobles i fellesferien 

(Norman, Åsebø, Byrkjedal & Valette, 2016), og at enkelte steder i Norge bruker tre ganger 

så mye belter enn andre (Åsebø, Skiphamn, Valette & Norman, 2016). I VG-avsløringene er 

det først og fremst helsepersonells utøvelse av tvangen som kritiseres. I forbindelse med 

dette kommenterer lederen for Norsk psykiatrisk forening at helseminister Bent Høie 

nærmest beskylder enkeltpersoner for feil tvangsbruk, og dermed inviterer til heksejakt av 

helsepersonell som «går på jobb og gjør så godt de kan» (Norman, Skiphamn & Åsebø, 

2016). Høie på sin side mener at det ikke handler om enkeltpersoner, men at man tvert imot 

må se på «ledelse, kultur og holdninger» som en kilde til å redusere tvangsbruk (Norman, 

Skiphamn & Åsebø, 2016). Eline Skår bidrar til debatten om bruk av tvang i psykisk helsevern 

fra et brukerperspektiv: 

«Jeg har nok opplevd tvang som en trang pologenser som har blitt tredd hardt ned over 

hodet mitt. Den har strammet seg veldig rundt halsen, og jeg har følt jeg har blitt kvalt. 

Men jeg har også opplevd tvang som en myk, stor ullgenser. En ullgenser som har 

beskyttet meg fra forholdene rundt» (Skår, 2016). 

 

Tvang kan være en «trang pologenser», utført «på en måte som gjør at pasienter føler 

seg overkjørt, kvalt og i verste fall misbrukt», men også som «myk, stor ullgenser» der tvangen 

utføres så man «føler seg sett, hørt, og ikke minst beskyttet» (Skår, 2016). Disse to nærmest 

gjensidig ekskluderende kategoriene kan forstås som to ender på en skala av hva tvang er i 
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psykiatrien. Forskning på tvangsfeltet støtter opp om helseministerens argument, da en vanlig 

antakelse tilsynelatende er at tvangsbruk påvirkes av lokalkultur og holdninger til tvang, men 

spesifikt at helsepersonells holdninger (til tvang) påvirker helsepersonellets (tvangsutøvende) 

atferd (Husum, Finset & Ruud, 2008, s. 417). Helsepersonells utøverrolle i at tvang kan fremstå 

som «myk, stor ullgenser» eller «trang pologenser», gjør at deres bidrag til debatten er denne 

studiens tema. 

1.1 Problemstilling 

På bakgrunn av valg av tema lyder problemstillingen 

Hva er helsepersonell ved psykiatriske avdelinger sine holdninger til, kunnskap om, og 

erfaring med, bruk av makt og tvang? 

Problemstillingen er en teoretisk og fortolkende tilnærming til bruk av makt og tvang i psykisk 

helsevern.  

1.2 Bakgrunn 

Tvangsbruk i psykisk helseomsorg er et omdiskutert tema, herunder i media (jf. 

Tvangsloggene, 2016), innen brukerorganisasjoner (Mental Helse Norge, udatert), og blant 

psykiske helseprofesjoner og helsearbeidere (jf. Husum, 2011). I 2006 lanserte norske 

helsepolitikere en nasjonal helseplan for å sikre kvaliteten og redusere bruken av tvang i 

psykisk helseomsorg (Sosial – og helsedirektoratet, 2006), og senere publikasjoner og 

uttalelser underbygger påstanden om at det er uttalt mål i Norge at bruken av tvang skal 

reduseres til et minimum.  

I historisk kontekst kan tilbakemeldingen på tvangsbruk fra befolkningen, brukere og 

profesjonelle generelt anses som økende negativ, og nyere forskning på området vektlegger 

etikk, brukerinvolvering, dialog, pasienters eksistensielle behov, ikke-medisinske 

behandlinger, behandling i nærområder og styrking av pasienters egne ressurser og nettverk 

(Husum, 2011, ss. 1-2). I senere tid har tvangsbruk blitt diskutert i lys av menneskerettigheter 

(Husum, 2011, s. 31). FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble proklamert i 1948, 

og har siden den gang blitt inkludert i Norges lover. Individuell frihet og integritet er 

fundamentale verdier i den vestlige verden i dag (Husum, 2011, s. 1). Forskning viser derimot 

at psykiatriske pasienter hevder at deres menneskerettigheter fortsatt krenkes i tradisjonell 



6 

 

medisinsk psykisk helseomsorg (Vaaland, 2007; Thune, 2008, referert i Husum, 2011, s. 2). 

Dette foreslår at det uttalte målet om likeverd blant alle mennesker, ennå ikke er oppnådd i 

samfunnets behandling av psykiatriske pasienter. Husum påpeker derfor at redusering av 

tvang til det absolutte minimum er et menneskerettslig tema, i tillegg til å omhandle kvaliteten 

av den psykiatriske behandlingen (2011, s. 70).  

Et konsistent funn i forskning på tvangsbruk viser at det er forskjeller mellom relativt 

sammenlignbare avdelinger, sykehus, og geografiske områder på mengde og type tvang de 

benytter (Husum, 2011, s. 2). Norsk senter for menneskerettigheter sier de er bekymret over 

høye tall på tvangsbruk og variasjonene i bruken: 

«De store variasjonene peker i retning av at tvang benyttes i for stor utstrekning og på 

en vilkårlig måte. Senteret setter spørsmålstegn ved om myndighetene sikrer at 

personer med psykiske lidelser får et tilstrekkelig vern mot ulovlig tvangsbruk i tråd 

med Norges menneskerettslige forpliktelser» (2010, s. 32). 

 

Variasjoner mellom avdelinger antyder også at det er rom for å redusere bruken 

(Husum, 2011, s. 95), og dette viser at forskning som belyser temaet fra flere vinkler er et 

nødvendig bidrag, herunder en rettssosiologisk analyse av samfunnets utøvelse av makt og 

tvang overfor psykiatriens pasienter.  

Samfunnets tvangsanvendelse, og det at tvang brukes i det hele tatt, har altså både en 

historisk og en rettslig bakgrunn. Disse vil gjennomgås fortløpende.  

1.2.1 Psykiatriens historiske bakgrunn 

Psykiatrien har en lang og interessant historie, men på grunn av oppgavens omfang har det 

vært hensiktsmessig å starte historien fra det Michel Foucault benevner som «den store 

innesperringen» (2000, s. 47) og frem til utviklingen av den moderne psykiatrien slik vi kjenner 

den i dag. I Galskapens historie i opplysningens tidsalder fra 1961, fremhever Foucault at det 

var en viss aksept av «de gale i samfunnet» fra renessansen frem til klassisismen på midten av 

1600 –tallet. Klassisismen betegnes som å ha hatt fornuften som sin rettesnor (Bjerkestrand, 

2016), og ifølge Foucault, var det nettopp ufornuften, derunder galskap, som ble sperret inne, 

fordi ufornuften fremkalte skam og burde skjules (Sandmo, 2000, s. XXIV). Fornuften fordriver 

galskapen og bringer den til taushet, og fordrivelsen lever videre i språket med skarpe skiller 

«mellom sant og usant, rett og galt, det samme og det andre» – mellom fornuft og galskap 
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(Sandmo, 2000, s. XXXIII). Innesperringen var «en straff for moralsk villfarelse» (Sandmo, 2000, 

s. XXIII). For Foucault markerer den store innsperringen i det 17.århundre tidspunktet da 

galskap ble et sosialt problem (Foucault, 2000, s. 730). Dermed er galskap like mye 

kulturbetinget som den er naturbetinget for Foucault. Dette er ikke for å si at galskap ikke 

eksisterer, men snarere for å påpeke at galskapens former er kulturskapte og endrer seg i takt 

med andre historiske endringer. 

I oppstarten var institusjonene ment til å etablere orden i et urolig samfunn, og var 

ikke et behandlingssted (Sandmo, 2000, s. XXIII). Foucault selv skriver  

«Helt fra begynnelsen er en ting klar: Allmennhospitalet er ikke noen medisinsk 

institusjon. Det er snarere et halvjuridisk system, et slags administrativt vesen som tar 

avgjørelser, som dømmer og straffer ved siden av de allerede konstituerte myndigheter 

i tillegg til rettsinstitusjonene» (2000, s. 49) 

 

Kringlen tilskriver institusjonell praksis og vitenskap sin oppstandelse til det 

19.århundre «etter opplysningstid og Napoleonskriger» (Kringlen, 2001, s. 19). Før det 

19.århundre var det ikke snakk om å behandle sinnslidende som en egen del av medisinen, før 

man omtalte asylet som å være et terapeutisk virkemiddel på midten av 1700-tallet (Kringlen, 

2001, s. 19). «Det var innenfor interneringsmurene (…) det 19.århundres psykiatri skulle støte 

på de gale, og det var der – la oss ikke glemme det – de kom til å etterlate dem» (Foucault, 

2000, s. 47). Sitatet henviser til at flere av de andre gruppene som ble sperret inne på den 

tiden, i moderne tid er «sluppet ut», men at de psykisk syke fremdeles har tilholdssted i 

institusjonene (Schaanning, 2000, s. 23). Foucault påpeker at den gale «er en person som 

ligger i en evig rettssak», der asylet «er et juridisk område hvor man blir anklaget, dømt og 

straffet (…) Galskapen kom til å bli straffet i asylet, selv om den var erklært uskyldig utenfor 

det (…) sperret inne i en moralsk verden» (Foucault, 2000, s. 286). For Foucault kjennetegnes 

denne perioden ved at avvik medikaliseres og innesperrede blir underlagt grundige studier og 

behandling av de vitenskapene og profesjonene som ble etablert idet psykiske avvik ble et 

studieobjekt og gjenstand for medisinsk behandling (Aakvaag, 2008, s. 306). En av disse 

profesjonene markerer seg som særegen, og han beskriver «forgudelsen av legeskikkelsen» 

som fra da av bestemte hvem som skulle få tilgang (Foucault, 2000, ss. 286-287). Dette skiftet 

skapte et nytt forhold mellom sinnslidelsene og medisinsk tenkning, og ble bestemmende for 

erfaringen av galskap slik vi også kjenner den i dag.  
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Det historiske skiftet i måten å tilnærme seg «galskap» og «den gale», kobler Foucault 

til utviklingen av et annet samfunnsområde på samme tid – utviklingen av rettsinstitusjonell 

kontroll. Kontrollen av individer nådde et punkt på 1800-tallet der rettsvesenet ikke lenger 

kunne utføre den alene. For at rettsvesenet skulle kunne fokusere på å kontrollere individene 

etter deres «farlighetsnivå», oppsto det en hel rekke med, det Foucault kaller for, 

«forbedringsinstitusjoner» med den hensikt å ivareta den øvrige kontrollen av individene 

(Foucault, 1973, s. 464). Disse forbedringsinstitusjonene beskriver han som flere ikke-

dømmende maktinnsatser som fra da av tok over en av rettssystemets tidligere funksjoner, 

nemlig å korrigere individets potensiale (Foucault, 1973, s. 464). Forbedringsinstitusjonene 

har videre vært i stadig utvikling, hvor han skriver: 

«Jeg hevder ikke at loven utviskes eller at rettsinstitusjonene er i ferd med å forsvinne, 

men at loven i økende grad fungerer som en norm og at den juridiske institusjonen 

blir stadig mer integrert i et kontinuum av innretninger (medisin, administrasjon osv.) 

som framfor alt har regulerende funksjoner» (Foucault, 1999b, ss. 157-158).  

 

Disiplin og lov smelter altså sammen, og psykiatrien blir et eksempel på lovens 

ekskluderende praksis (tvungent psykisk helsevern), i kombinasjonen med disiplinens 

inkluderende praksis der «den andre» sees i overvåkningens lys og utsettes for disiplinens 

normering.  

1.2.2 Psykiatriens rettslige bakgrunn 

Dagens psykiatri er resultat av flere konkrete rettslige utviklinger. Psykiatri i Norge er et 

helserettslig område som «har fått gradvis større betydning i form av flere reguleringer og at 

flere omfattes av reguleringene» (Befring, 2016, s. 18). Dette vil si at det har det vært en 

økning i lover med bestemmelser som regulerer ulike sider ved det psykiske helsevernet. Alle 

disse er ikke direkte relevant for denne avhandlingen om bruk av makt og tvang, men er likevel 

relevante for forståelsen av Psykisk helsevernloven, og noen av de vil dermed benyttes i den 

grad de kan forklare innhold og bestemmelser i Psykisk helsevernloven.  

Befring (2016, s. 18) kommenterer at helserett som fag, med fremvekst på 70-tallet, 

kan beskrives som relativt nytt, men at selve fundamentet i faget derimot kommer fra 

utviklingstrekk og trender på flere områder, både nasjonalt og internasjonalt. Disse trendene 
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og utviklingstrekkene har påvirket lovverket som berører tvang i psykiatrien, og skal dermed 

presenteres som en bakgrunn for dagens praksis.  

1.2.2.1 Nasjonal utvikling. Den første norske helseloven kom i 1848 og omhandlet 

behandlingen av såkalte «sinnssyke» (Befring, 2016, s. 26). Sinnssykeloven sies å være den 

første til å regulere psykiatriske pasienters rettsstilling (Kjønstad, 2005, s. 232). Da 

Helsepersonelloven ble vedtatt i 1999, erstattet den i alt åtte profesjonslover og ni 

profesjonsforskrifter for 17 helsepersonellgrupper (Befring, 2016, s. 28).  

Før 60-/70-tallet var det lite rettsvitenskapelig oppmerksomhet rettet mot 

helserettslige problemstillinger, da det ble ansett som legens domene, og helserettslige 

spørsmål ble omtalt innenfor erstatningsretten (Befring, 2016, s. 18). Den første oppgaven til 

rettsforskere innenfor helserett ble derfor å «formulere juridiske problemstilling og utvikle et 

rettslig begrepsapparat» (Kjønstad, 2005, s. 248). Denne rettsvitenskapen så problemene fra 

pasientenes synsvinkel, og var særlig inspirert av etterkrigstidens tanker om 

menneskerettigheter, debatten om rettssikkerhet, og styrkingen av forbrukervernet 

(Kjønstad, 2005, s. 248). At pasienter fikk økt innflytelse i helsetjenesten kan beskrives som 

helt i tråd med datidens trend ellers i samfunnslivet (Befring, 2016, s. 29). Kravene overfor 

leger og helsevirksomheter ble gradvis skjerpet på 80-tallet i takt med styrkingen av 

pasientens rettsstilling for øvrig, og informasjon, samtykke og dokumentasjon ble vektlagt 

(Befring, 2016, s. 29).  

Sinnssykeloven av 1848 skisserer Kjønstad som «nyskapende og framsynt» (2005, s. 

232). Loven slo fast at leger skulle styre asylene og hadde ansvar for innleggelser og 

utskrivninger (Kjønstad, 2005, s. 232). Videre skulle isolat og mekaniske hjelpemidler for å 

holde pasienter i ro kun brukes i nødstilfeller, og disse skulle videre protokollføres (Kjønstad, 

2005, s. 232). Loven inneholdt regler som skulle hindre overgrep overfor pasienter (Kjønstad, 

2005, s. 232). Allerede den gang var det en kontrollkommisjon som gjennomgikk protokollene, 

førte tilsyn med asylene, og overprøvde tvangsavgjørelsene (Kjønstad, 2005, s. 232). Både 

protokollene og kontrollkommisjonene ble regnet som viktige rettssikkerhetsgarantier for 

pasientene (Kjønstad, 2005, s. 232). I 1961 ble Sinnssykeloven avløst av lov om psykisk 

helsevern, som inneholdt regler om forvern og ettervern, men ellers opprettholdt mye av 

Sinnssykelovens bestemmelser (Kjønstad, 2005, s. 233). Lov om psykisk helsevern av 1999 

introduserte denne oppgavens hovedtema, altså regler for bruk av tvang under 
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institusjonsoppholdet (Kjønstad, 2005, s. 233). Tidligere var ikke bruken av tvang lovregulert, 

men det var likevel til dels regulert i forskrifter (Kjønstad, 2005, s. 233). Kjønstad beskriver 

Psykisk helsevernloven som «først og fremst en lov om rettssikkerhet for mennesker med 

alvorlige psykiske lidelser» (2005, s. 233). Det norske rettsvesenet preges i dag av det Makt- 

og demokratiutredningen kaller en «omfattende internasjonalisering», der internasjonale 

konvensjoner og EU-regelverk gjøres bindende for norsk lov (NOU 2003:19, 2003, s. 30).  

1.2.2.2 Internasjonal påvirkning. Utviklingen av menneskerettigheter og internasjonale regler 

kan særlig trekkes frem som påvirkende på utviklingen av pasientrettigheter og 

ansvarsforhold i den norske helsetjenesten (Befring, 2016, s. 25). Da FNs verdenserklæring om 

menneskerettigheter ble vedtatt i kjølvannet av overgrepene mot mennesker under andre 

verdenskrig i 1948, ble betydningen av respekt for den menneskelige verdighet og verdi 

fremhevet sammen med prinsippet om frivillighet gjennom samtykke (Befring, 2016, s. 25). I 

2014 gjorde Stortinget et historisk vedtak som førte til at Grunnloven i dag inneholder flere 

menneskerettigheter, med grunnleggende verdier om frihet, likhet og menneskeverd (Befring, 

2016, s. 64). Fordi menneskerettskonvensjoner er inkorporert som del av den norske lov, blir 

rettsinstanser i praksis den øverste tolkningsmyndigheten overfor regler og prinsipper (NOU 

2003:19, 2003, s. 30).  

 «De universelle menneskerettighetene gjelder alle mennesker. Alle mennesker har 

likevel ikke den samme tilgangen til sine rettigheter. Derfor har FN gjennom årene 

vedtatt flere konvensjoner som skal ivareta ulike grupper» (Likestillings- og 

diskrimineringsombudet, 2015, s. 10).  

 

FNs Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fra 

2006, setter rammene internasjonalt for rettssikkerheten til mennesker med 

funksjonsnedsettelser, derunder psykiske lidelser. Konvensjonen har bevisst valgt en bred 

beskrivelse av begrepet funksjonsnedsettelse, der psykiske diagnoser inkluderes på grunn av 

lidelsen langvarige natur (Institut for Menneskerettigheder, 2016, s. 7). I prinsippet er 

mennesker med funksjonsnedsettelser omfattet av de alminnelige menneskerettigheter, men 

i praksis har det vist seg at de ofte ikke har lik tilgang på menneskerettigheter eller samme 

mulighet til å delta i samfunnet (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2015, s. 10). CRPD 

anerkjenner at en funksjonshemming oppstår i møte mellom mennesker med nedsatt 



11 

 

funksjonsevne og samfunnets barrierer, og den stiller klare forpliktelser til stater om å avskaffe 

disse barrierene (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2015, s. 14).  

Norge ratifiserte Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt 

funksjonsevne i 2013, og da forpliktet staten seg til å føre en politikk for å realisere de 

universelle menneskerettighetene til pasienter (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 

2015, s. 12). Husum og Hjort (2009, s. 1170) fremhever menneskerettighetsartikler som viktige 

å vurdere når det gjelder tvang i psykiatri, herunder artikkel 3: Forbud mot tortur og inhuman 

behandling som beskrives som «en absolutt rettighet». Den europeiske torturkomité (CPT) har 

likevel påpekt forhold i norsk psykisk helsevern som truer denne menneskerettigheten. Det 

gjelder utstrakt bruk av skjerming og isolasjon, langvarig beltebruk og nedverdigende 

polititransport (Husum & Hjort, 2009, s. 1170). Likestillings- og diskrimineringsombudet mener 

den norske staten «ikke har iverksatt de omfattende og strukturelle endringene som må til for 

å oppfylle konvensjonsforpliktelsene» (2015, s. 12). Retten til selvbestemmelse er forsøkt 

styrket i Norge gjennom lovendringen av 1.september 2017, der § 4-4 om behandling uten 

samtykke nå understreker at pasienter som har hatt effekt av behandling, og av den grunn har 

gjenvunnet samtykkekompetansen, skal få lov til å avslutte behandling.  

1.2.2.3 Rettsliggjøring av psykiatri. Psykiatriens historiske og rettslige bakgrunn tyder på at 

man kan snakke om en rettsliggjøring av psykiatri. Rettsliggjøring defineres som «rettens 

økende inntog i samfunnsliv og politikk» (Østerud, 2014). Den moderne velferdsstaten preges 

av økt mengde med lover og forskrifter (Kjønstad, 2005, s. 238), og Makt- og 

demokratiutredningens fremhever at det stadig flere sosiale og kulturelle problemer 

formuleres som rettskrav (NOU 2003:19, 2003, s. 30). De fremhever blant annet at det fra 90-

tallet er «vedtatt en rekke lover i Norge som rettighetsfester krav til helsetjenester, velferd og 

utdanning» (NOU 2003:19, 2003, s. 31). Kjønstad mener det særlig er domstolenes 

rettsskapende virksomhet på 70- og 80-tallet som har vært viktig for rettsliggjøringen av det 

psykiske helsevesenet (2005, s. 239). 

I forlengelsen av tesene fremsatt av Makt- og demokratiutredningen spør Asbjørn 

Kjønstad om «den faglige virksomheten i helsevesenet kan forvitres og vanskeliggjøres på 

grunn av samfunnet rettsliggjøringsprosessene som skjer i (…) [og] har juristene blitt for 

dominerende innen denne delen av vårt samfunnssystem?» (2005, s. 231). Generelt om 

rettsliggjøringen av det psykiske helsevernet sier Kjønstad at  
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«Juristene har i økende grad fått innflytelse i det psykiske helsevernet. Etter min mening 

var rettsliggjøringsprosessene fram til århundreskiftet høyst berettiget og nødvendig. 

Når det er spørsmål om bruk av tvang som er meget inngripende i menneskenes liv, er 

det viktig med rettssikkerhetsgarantier» (2005, ss. 249-250). 

1.2.2.4 Tvang i psykisk helsevern. Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern 

(Psykisk helsevernlov) beskrives som en «tvangslov», og den regulerer både frivillig og 

tvungent psykisk helsevern (Befring, 2016, s. 50). Loven er, i tillegg til å være det Kjønstad 

betegner som «en lov om rettssikkerhet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser» (2005, 

s. 233), også en «særlovgivning som hjemler omfattende bruk av tvang overfor pasienter med 

psykososiale funksjonsnedsettelser» (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2015, s. 20). I 

seg selv utgjør Psykisk helsevernloven en intendert forskjellsbehandling av personer med 

såkalt «alvorlig sinnslidelse», der en konsekvens er at disse menneskene kan utsettes for både 

unødvendig og skadelig tvang (Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2015, s. 20). Som 

helselover generelt, innehar loven en paternalistisk grunnholdning om omsorg og ivaretakelse 

av alle individer (Befring, 2016, s. 32).  

Tvangen som utøves etter Psykisk helsevernloven (1999) er ofte «inngripende i den 

enkeltes frihet og muligheter for livsutfoldelse» (Kjønstad, 2005, s. 247). Derfor har det siden 

den aller første Sinnssykeloven av 1848, vært egne kontrollkommisjoner med tilsyn, og disse 

har fortsatt i dag en viktig rettssikkerhetsmessig funksjon for pasienter med alvorlige psykiske 

lidelser (Kjønstad, 2005, s. 247). At den enkeltes selvbestemmelse skal fremheves og at 

mennesker med psykisk sykdom skal likestilles med andre, viser at det er særlig problematisk 

og tillate tvang på grunnlag av et behandlingskriterium, altså der borgeren ikke er til fare for 

seg selv eller andre. CPT har blant annet påpekt at tvangsinnleggelse på bakgrunn av 

behandlingskriteriet eller farekriteriet åpner for «muligheten for brede skjønnsmessige 

beslutninger i en slik grad at det kan føre til vilkårlig og uberettiget praksis» (Muižnieks, 2015 

s. 12, min oversettelse). Videre har de kritisert den utstrakte bruken av belter og andre 

tvangsmetoder i Norge (Muižnieks, 2015 s. 12, min oversettelse). 

1.2.3 Tidligere forskning på helsepersonell og tvangsbruk 

Generelt har forskning på tvangsfeltet vært sparsomt sammenlignet med andre felt innenfor 

psykisk helsevern, der blant annet en britisk studie fra 2001 viser til at det har vært svært lite 

etnografisk forskning på innhold og kvalitet siden Goffmans Asylums fra 60-tallet, og dermed 
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at man vet svært lite om den type forskning gir et korrekt bilde av dagens psykiatri – femti år 

senere (Quirk & Lelliott, 2001, referert i Husum, 2011, s. 18).  

Til tross for at tvangsforskningen generelt, og ansattes holdninger spesielt (jf. Husum, 

Finset & Ruud, 2008, s. 418) beskrives som sparsommelig, er det likevel interessante funn på 

feltet. Et gjennomgående funn er den store variasjonen i bruk av tvangsmidler i ellers 

sammenlignbare poster, sykehus, og geografiske områder (Husum, 2011, s. 18). Dette viser 

seg blant annet i forskninger fra Norge (f.eks. Bremnes, Pedersen, & Hellevik, 2010, referert i 

Husum, 2011, s. 18), i studier fra andre land (f.eks. Steinert et al., 2007, referert i Husum, 2011, 

s. 18), og i komparative studier mellom forskjellige land (f.eks. Steinert et al., 2009, referert i 

Husum, 2011, s. 18). Med tanke på at alle institusjonene i samme land er underlagt det samme 

tvangsregulerende lovverket, er det mer oppsiktsvekkende at det er forskjeller mellom 

avdelinger enn mellom land. Variasjonen i bruk mellom ellers sammenlignbare avdelinger, 

indikerer at enkelte avdelinger har potensiale til å redusere sin tvangsbruk (Husum & Hjort, 

2009, s. 46).  

For å kunne redusere noe, må man nødvendigvis kjenne til prosessene som utløser det. 

Det finnes lite forskning på hvorfor denne variasjonen blant norske avdelinger oppstår. 

Husum, Finset og Ruud fremhever at helsepersonells holdninger til tvangsbruk har blitt antatt 

å være en prediktiv faktor for mengden tvang som brukes i psykisk helsevern, der en vanlig 

antakelse er at helsepersonells atferd påvirkes av lokalkultur og individuelle holdninger til 

tvang (2008, s. 417). Tidligere studier har funnet kjønns- og utdanningsforskjeller når det 

gjelder holdning til bruk av tvang (Klinge, 1994, referert i Husum, 2011, s. 21), og kvinner er 

funnet å være mest restriktive til å bruke mekaniske tvangsmidler (Kullgren et al., 1996, 

referert i Husum, 2011, s. 21). Rolf Wynn fant derimot at de mest kritiske til tvangsbruk var 

mannlig personell og personell ved avdelinger med høy forekomst av tvangsbruk (Wynn, 2003, 

s. 453). I samme studie ble en annen antakelse om helsepersonell og tvang motbevist, ved at 

høyt utdannet personell ikke var mer kritiske enn lavere utdannet personell (Wynn, 2003, s. 

453). Da Husum, Bjørngaard, Finset og Ruud (2010a) målte holdningene til helsepersonell ved 

hjelp av spørreskjema, fant de at forskjellene i holdninger mellom avdelinger bare i liten grad 

kunne forklares av individuelle forskjeller blant helsepersonell. De undersøkte videre 

frekvensen og variasjonen i bruken av tvangsmidler i norske akuttpsykiatriske avdelinger, men 

fant ikke en signifikant assosiasjon mellom helsepersonellets holdninger til tvangsbruk og 
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forskjeller i faktisk bruk av tvang når andre variabler ble justert for (Husum, Bjørngaard, Finset 

& Ruud, 2010b). Husum (2011, s. v) konkluderer med at en manglende koblingen mellom 

helsepersonells holdninger og faktisk bruk av tvang kan indikere at helsepersonells bevissthet 

om etikk og pasienters menneskerettigheter kan redusere tvangsbruk ytterligere og generelt 

forbedre omsorgskvaliteten i det psykiske helsevernet.  

Forskning som tar utgangspunkt i pasienters opplevelse av tvangsbruk har funnet at 

det, i tillegg til det som konkret er nedfelt som tvang i lovverket, kan forekomme mye uformell 

tvang og makt som ikke engang inkluderes i tvangsstatistikken (Engerdahl, Molewijk & 

Pedersen, 2016, s. 103). Tvangens kompleksiteter kommer argumentativt ikke godt nok frem 

med lovverk og statistiske analyser alene (Engerdahl, Molewijk & Pedersen, 2016, s. 103), 

hvilket etterspør behovet for studier som tar for seg tvangsbruk på en annen måte. Når 

forskning viser at tvangsbruk ikke er et direkte resultat av enkeltpersoners holdninger alene, 

og dermed foreslår at det må være andre årsaker som ligger til grunn for at noen avdelinger 

bruker det mer enn andre, er det interessant å høre hva de som utøver tvang som en del av 

sin arbeidshverdag har å si om tvangsbruk. En rettssosiologisk analyse av bruk av makt og 

tvang i psykiatri med utgangspunkt i helsepersonells holdninger, kunnskap om, og erfaringer 

med det vil sådan være et tverrfaglig bidrag som kan benyttes som middel til å nå målet om å 

redusere tvangsbruk.  

  



15 

 

1.3 Begrepsavklaring 

I presentasjonen av studiens innledning og bakgrunn har flere begreper blitt introdusert uten 

å videre bli definert. Hva som forstås med, og ilegges, de ulike begrepene vil følgelig redegjøres 

for.  

1.3.1 Tvang 

Tvang er «å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, enten ved vedtak med hjemmel i lov, 

ved urettmessig atferd eller trusler» (Storvik & Førde, 2018). Tvangsforskning deler ofte 

tvangsbegrepet opp i formell og uformell bruk av tvang, der den formelle henviser til tvang 

slik det er definert av det juridiske systemet, mens den uformelle tvangen er tvangsformer 

som ikke reguleres av lovverket (Hatling, 2013, s. 252), slik som for eksempel husordensregler.  

Psykisk helsevern er «spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av 

mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever» (Psykisk 

helsevernlov, 1999, § 1-2). Tvungent psykisk helsevern er en del av spesialisthelsetjenesten og 

defineres som «undersøkelse, behandling, pleie og omsorg som nevnt i første ledd uten at det 

er gitt samtykke etter bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4» (Psykisk 

helsevernlov, 1999, § 1-2). Det kan kun vedtas tvungent psykisk helsevern dersom faglig 

ansvarlig anser syv vilkår fremstilt i Psykisk helsevernlov, 1999, § 3-3 som oppfylt. Faglig 

ansvarlig er definert som «lege med relevant spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med 

relevant praksis og videreutdanning som fastsatt i forskrift» (Psykisk helsevernlov, 1999, § 1-

4). 

I vid forstand omfatter den formelle tvangen alt fra innleggelse på tvungent psykisk 

helsevern mot egen vilje, tvangstransportering til institusjonen det tvungne helsevernet skal 

iverksettes, samt de tvangsmidlene som eventuelt tas i bruk der. Under tvangsbegrepet kan 

det juridisk sett også gjøres noen distinksjoner, der norsk lovverk for eksempel skiller mellom 

ufrivillig innleggelse og ufrivillig behandling under innleggelse, samt har et skille mellom 

ufrivillig medisinering som behandlingsintervensjon og ufrivillig medisinering som en 

akuttintervensjon i krisesituasjoner (Husum, 2011, s. 14).  

I Psykisk helsevernloven (1999) fremkommer det at det kun er personer med alvorlige 

sinnslidelser som kan legges inn på tvungent psykisk helsevern på nærmere bestemte vilkår jf. 

§ 3-3, og for de som er underlagt tvungent psykisk helsevern kan det også fattes vedtak om 
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tvangsbehandling jf. § 4-4 (Høyer, 2009, s. 4). Alle pasienter kan utsettes for bruk av 

tvangsmidler uavhengig om det er under tvungent psykisk helsevern eller ikke (Høyer, 2009, 

s. 4). Tvangsmiddelbruk reguleres i Psykisk helsevernlov § 4-8 (1999), og består av belter, 

fastholding, isolasjon, ufrivillig medisinering med kortvarig effekt. Det finnes i tillegg hjemler 

for skjerming, undersøkelse av rom, eiendeler og kroppsvisitasjon og beslag mot pasienters 

vilje, samt begrensninger i forbindelse med omverdenen, der den sistnevnte forutsetter at 

pasienten er underlagt tvungent psykisk helsevern (Høyer, 2009, s. 4). Folkehelseinstituttet 

deler tvang inn i tre hovedgrupper, der de skiller mellom tvungent psykisk helsevern, 

tvangsbehandling som tvangsmedisinering, og bruk av tvangsmidler (2018, s. 10). Vilkårene 

for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernlov, 1999, § 3-3 slår blant annet fast at tvang 

kan brukes ved alvorlig fare for eget liv eller andres liv og helse (farlighetskriteriet), at 

pasienten må mangle samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven 1999, § 

4-3, samt at institusjonen må være faglig og materielt i stand til å tilby pasienten 

tilfredsstillende behandling og omsorg (behandlingskriteriet). Det syvende og siste vilkåret slår 

fast at  

«Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare finne sted 

hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for 

vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for 

andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor 

belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende» 

 

1.3.2 Makt 

Makt er i all hovedsak et teoretisk forankret begrep i denne oppgaven, da Psykisk helsevernlov 

(1999) ikke innehar begrepet, og da heller ikke har definert det. Helse – og 

omsorgstjenesteloven, (2011, § 9-2) sier om «bruk av tvang eller makt» at det er «tiltak som 

(…) pasienten motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må 

regnes som bruk av tvang eller makt», og dermed bruk av makt i rettslig forstand tolkes som 

en del av det å utøve tvang som helsepersonell.  

Innen den teoretiske forståelsen av makt ligger det at pasienter i møte med 

helsepersonell, er et møte der det er maktulikhet mellom partene. Maktutøvelse er ifølge 

Foucault måten visse handlinger påvirker andre handlinger (Foucault, 1982, s. 788). Foucault 

sier om makten at «[m]akt er ikke noe som kan erverves, berøves eller deles, noe man 
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beholder eller mister. Makt utøves på utallige punkter i et vekselspill av ulike bevegelige 

forhold» (Foucault, 1999b, s. 105).  

Espen Schaanning skriver i Makt og viten – tekster i utvalg fra 2007 at koblingen 

mellom makt og viten er særlig tydelig i sammenhenger der omsorg står sentralt, slikt som i 

helsevesenet, og henviser til «vitenskapene om avvikende mennesker» og «ekspertenes rolle» 

der. Sammenlagt er det disse forståelsene som ligger til grunn for makt i sammenheng med 

bruk av tvang i det tvungne psykiske helsevernet, hvorpå den Foucault-teoretiske forståelsen 

av begrepet vil bli utdypet nærmere i denne oppgavens kapittel 2.  

1.3.3 Øvrig begreper 

Helsehjelp defineres i pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, § 1-3 bokstav c som 

«handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 

rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell», og sådan 

tilnærmet all aktivitet overfor pasienter (Befring, 2016, s. 21). Dette får betydning for 

definisjonen av helsepersonell (Befring, 2016, s. 21).  

Helsepersonell er pålagt en rekke plikter og ansvar tilknyttet egen yrkesutøvelse, også 

kalt profesjonsansvar, samtidig som de har et arbeidstakeransvar. Helsepersonell defineres i 

Helsepersonelloven, 1999, § 3 som 

«1. personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49, 

2. personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som 

nevnt i tredje ledd, 

3. elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger 

som nevnt i tredje ledd» 

 

Pasient defineres i pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, § 1-3 bokstav a som «en 

person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, 

eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle». Altså, en 

vid definisjon som dekker både den som ønsker å bli pasient, og den som mottar helsehjelp 

(Befring, 2016, s. 21). Begrepet brukes også om de(t) Goffman (1967) legger innunder 

paraplybegrepet «klientell» der det er relevant.  
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Totale institusjoner defineres av Goffman (1967, s. 9) som et oppholds- og arbeidssted 

hvor et større antall likestilte individer fører en innelukket, formelt administrert tilværelse 

avskåret fra samfunnet utenfor i en lengre periode. Dermed forstås psykiatrien i Norge som 

en total institusjon. Det finnes to ulike grupper i totale institusjoner, som Goffman (1967) 

kaller «klient og personal», der denne oppgaven benytter seg av begrepene helsepersonell og 

pasienter. Institusjonen er kun total for den første gruppen, da den ansatte kan dra fra 

institusjonen og til samfunnet på slutten av vakten (Goffman, 1967). 

Paternalisme er forstått som motsetningen til autonomi, og åpner for at helsepersonell 

kan avgjøre hva som tjener pasienters interesser (Hoffman, 2009). Hoffman deler 

paternalisme inn i to hovedkategorier, myk og hard, der den myke paternalismen fører til at 

helsepersonell kan utøve sosial kontroll såfremt den ikke krenker eller begrenser pasientens 

autonomi, mens den harde paternalismen tillater brudd på pasientautonomien dersom 

bestemte vilkår oppfylles (Hoffman, 2009). Den harde deles videre inn i svak og sterk, der den 

svake paternalismen tillater at helsepersonell reduserer autonomien ved å ta avgjørelser på 

vegne av pasienter, og den sterke paternalismen åpner opp for at helsepersonell kan krenke 

autonomien dersom det er nødvendig for å sikre liv og helse (Hoffman, 2009). Den sterke 

paternalismen er den som ligger til grunn for tilgang på bruk av tvang. Etter endringene i 

lovteksten i 2017 er denne formen for paternalisme kun tillatt ved fare for pasientens eget liv 

(Husum, Hem, Pedersen & Aarre, 2017, s. 198)  

1.4 Avgrensninger 

Temaet bruk av makt og tvang er, slik det fremkommer over, et stort og omfattende tema, 

som dermed kan utforskes fra flere vinkler og med ulike perspektiver. Det har derfor vært 

hensiktsmessig å avgrense studiens fokusområde og omfang. Tvang utøves i flere ulike 

institusjoner, men på grunn temaets omfattende natur og studiens samtidige begrensende 

natur, er problemstillingen fokusert på psykiatrien. Fokusområdet er dermed satt til det som 

kan beskrives som «lukkede avdelinger» ved psykiatriske sykehus, og videre til måten 

tvangsbruk fremstår for helsepersonellet som utøver den. Dermed avgrenser studien seg til 

det utøvende perspektivet på tvang. Fokuset på utøveren og dens perspektiv har rot i at det 

er helsepersonell som utøver tvang med hjemmel i lov, som samtidig er de som kritiseres for 

ulovlig tvangsbruk (jf. Norman, Skiphamn & Åsebø, 2016), hvilket illustrerer kompleksiteten 

ved tvang. Videre har tidligere forskning foreslått at det er de ansattes holdninger til 
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tvangsbruk som kan være mulig årsak til forekomsten av tvang, uten at det er funnet en 

signifikant korrelasjon mellom dette. Avgrensningen er for å understreke nytteverdien i å 

fremme helsepersonellets rolle og synspunkter om bruk av makt og tvang i psykisk helsevern, 

og avgrensingen er ikke et resultat av at andre perspektiver på tvangsbruk ikke er vel så 

relevante og nytteverdige for å belyse temaet. Husum (2011, s. 34) fremhever at den trusselen 

tvangsbruk kan være mot pasienters menneskerettigheter, fører til at det å redusere bruken 

bør være en prioritet, og dermed at all forskning som kan gi innsikt i hvilke situasjoner det 

utøves tvang i er viktig. 

1.5 Oppbygging 

Denne oppgaven er delt inn i 6 kapitler. Kapittel to tar for seg oppgavens teoretiske 

rammeverk, som her er Foucault og hans tanker omkring retten, rettslige institusjoner og 

makt. I tillegg benytter oppgaven seg av det som benevnes som «antipsykiatriske teorier». 

Disse er Yngvar Løchens klassiske sosiologiske studium av idealer og realiteter i et psykiatrisk 

sykehus, og Erving Goffmans skildring om asylet og de ulike rollene man har innenfor en total 

institusjon.  

I det tredje kapitlet blir studiens metode presentert. Gjennom å benytte intervju som 

datagrunnlag, er denne studien en kvalitativ undersøkelse, og vil ha et analytisk fokus på 

diskursene om det å bruke makt og tvang etter Carla Willigs Foucault-inspirerte 

diskursanalyse. Her presenteres også de mange etiske forbeholdene ved studien.  

Kapittel fire er en rettssosiologisk diskursanalyse av data etter Carla Willigs Foucault-

inspirerte modell, der informantenes diskurser presenteres, analyseres og drøftes i tråd med 

oppgavens teoretiske rammeverk og tidligere funn på feltet. I kapittel fem diskuteres funnene 

i lys av problemstilling, og to hovedtemaer, 1) Psykologisering og medikalisering og 2) 

Rettsliggjøring av psykisk patologi eller psykisk patologisering av retten. Kapittel seks er en 

avsluttende oppsummering av studiens hovedfunn. 
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2 TEORI 

I denne delen av oppgaven presenteres de teoretiske perspektivene som senere vil danne 

grunnlaget for analyseringen og diskusjonen av datamaterialet. Da studiens utgangspunkt er 

en rettssosiologisk undersøkelse av fenomener tilhørende psykiatrien, forstås psykiatrien som 

en rettslig institusjon, og teorier som tar for seg rettsliggjøring av samfunnets sosiale 

institusjoner blir derfor benyttet. I dagens moderne samfunn har retten og rettslige normer 

en helt sentral betydning, og retten regulerer i dag mange ulike forhold med tilhørende ulike 

former for maktutøvelse (Luhmann, 2002, referert i Sand, 2012, s. 184).  

«Rettssosiologien handler om rettens virkninger på samfunnet, om konsekvensene av 

ulike lover, men også om hvordan samfunnet virker inn på dannelsen av retten. 

Rettssosiologisk forskning og teori forutsetter dermed begreper og forståelse om både 

samfunnet og retten» (Sand, 2012, s. 184). 

 

Den rettssosiologiske måten å behandle rettsstoff på defineres som «metoder for å 

beskrive, og teorier for å analysere, den sosiale virkelighet vi lever i» (Mathiesen, 1997, s. 18). 

Denne oppgavens teoretiske perspektiver må dermed forstås som et analytisk verktøy for 

denne sosiale virkeligheten. Om dette skriver Mathiesen: 

«Livet er en helhet. Når det gjelder rettsreglene, kan en si at de smyger seg inn mellom 

de utallige andre komponentene i denne helheten, de smyger seg inn i de materielle 

forhold, inn i rollene som vi spiller på samfunnsscenen» (1997, s. 16).  

 

Rettssosiologi vektlegger altså rettens delaktighet i denne helheten som livet er, og 

kan kort defineres som beskrivelse og analysering av retten i samfunnet (Mathiesen, 1997, ss. 

18-19).  

De tre teoretikere som presenteres oppleves som å utfylle hverandre i hva de 

vektlegger. Det teoretiske og faglige utgangspunktet ligger på Michel Foucault og hans tanker 

om rollen den økte disiplineringen av samfunnet, samt sosiale konstruksjoner, har spilt for 

utviklingen av dagens psykiatri og dets innhold. Foucaults diskursanalytiske perspektiv er 

særlig sentral for oppgaven. De to andre teoretiske utgangspunktene er Yngvar Løchens 

Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus, og Erving Goffmans Anstalt og menneske. 

Foucault skal benyttes for å klargjøre nærmere hva som legges i begrepet «makt». Løchens 

idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus brukes for å teorisere den diagnostiske kulturen i 
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et psykiatrisk sykehus, mens Goffmans totale institusjoner fremhever ulike sider ved det å 

arbeide med mennesker som arbeidsemne. Teoriene brukes som rammeverk for en 

rettssosiologisk analyse av rettslige institusjoner i samfunnet.   

2.1 Foucault og rettssosiologi 

Foucault sitt fokus på maktens fremtreden i ulike former i ulike samfunnsområder, beskrives 

som viktig bidrag til utviklingen av rettssosiologisk teori (Sand, 2012, s. 189). Enkelte har 

kritisert Foucault for å ikke være opptatt av retten utover dets historiske interesse. Foucaults 

klassiske studium Overvåkning og Straff fra 1975 om den moderne disiplinære makts 

oppstandelse, har for eksempel blitt lest som den historiske overgangen fra en juridisk makt i 

den førmoderne verden til en disiplinmakt som styrende i den moderne verden, og blitt 

forstått som at han satte parentes rundt retten (Ugelvik, 2013, s. 427-428). Ugelvik 

argumenterer derimot for at Foucault kan sies å ha vært opptatt av retten, at Foucault 

forbandt retten med en større sosial og kulturell kontekst, og at han betraktet retten og 

juridiske tenkemåter som en grunnleggende del av samfunnets fortelling om seg selv (Ugelvik, 

2013, s. 428). Det Foucault kaller for den «disiplinære makt» er for eksempel en makt som 

utøves i kunnskap og teknologi-regimer, og retten er avhengig av og tilknyttet den makten 

fordi retten ønsker å definere premissene innenfor området som skal reguleres og normeres 

(Sand, 2012, s. 190).  

2.1.1 Foucault-inspirert rettssosiologi 

På et generelt nivå kan Foucaults rettssosiologi beskrives som å sammenkoble beslektede 

fenomener som subjektivitet, makt og sannhet (Ugelvik, 2013, s. 428). Subjektivitet handler 

her om hvem og hva vi i bestemte kontekster kan oppleve at vi er, makt er måtene vi styres 

og styrer oss selv, mens sannhet henviser til hva vi oppfatter og kan forstå som sant (Ugelvik, 

2013, s. 428). Foucaults forståelse av subjektivitet ble stadig mer sentralt i hans forfatterskap, 

og er, sammen med sannhet, til knyttet juridiske tenkemåter og rasjonaliteter i hvordan de 

fremtrer for og oppleves av oss (Ugelvik, 2013, s. 435). Det moderne subjektet henger altså 

sammen med moderne juridiske tenkemåter for Foucault, og Ugelvik gjengir at dette kan 

beskrives som at «homo sapiens har for lengts blitt til homo juridicus» (2013, s. 442). Subjektet 

forstås som et produkt av møtet mellom individ og institusjoner, gjennom maktrelasjoner og 

vitenspraksiser som produserer sannheter (Ugelvik, 2013, s. 437).  
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Ugelvik foreslår tre måter Foucault kan anvendes rettssosiologisk, der den tredje 

måten viser hvordan retten – både konkret og i praksis, alltid er tilknyttet ikke-juridiske 

systemer, logikker og maktformer (Ugelvik, 2013, s. 428). I denne oppgaven skal Foucault 

brukes til å belyse måten psykiatrien er en rettslig institusjon, og hvilke sannheter, 

subjektiviteter og makt som ligger bak bruk av tvang i psykiatri. Foucault beskrives som å ha 

gitt viktig bidrag til rettssosiologisk tenkning nettopp gjennom hans analyser av institusjoner 

som psykiatrien, og de formene for «lukkethet og undertrykkelse» som slike institusjoner 

innebærer (Sand, 2012, s. 190). I Foucaults analyser av den rettslige makts effekter, er det en 

bevegelse mellom former for direkte styring og underkastelse, til indirekte selvstyre 

(Lundeberg, 2009, s. 30).  

«For det første snakker [Foucault] om loven som kan defineres som et synlig 

styrkeforhold som fører til underkastelse: der a kan få b til å handle mot sin egen vilje. 

For det andre er det disiplinen som produsere makt ved hjelp av disiplinære teknikker 

og normer som gjør at individet aksepterer sin egen underkastelse. Og for det tredje 

kan vi identifisere biomakten der makten har blitt transformert til selvfungerende 

normer der individet vil sin egen underkastelse» (Lundeberg, 2009, s. 30). 

Disiplin, biomakt og governmentality skal følgelig benyttes for å teorisere Foucaults 

maktbegrep. 

2.1.2 Makt 

Makt er en sentral del av denne oppgavens analyse, og maktbegrepet er først og fremst 

forankret i Foucaults teoretiske tilnærming til begrepet. Foucault kan i svært begrenset grad 

beskrives som en abstrakt og generaliserende maktteoretiker med klare forståelser av hva 

makt er, og hvordan den utøves i sin alminnelighet (Sandmo, 1999, s. 79). Alle hans historiske 

undersøkelser er av samspillet mellom makt og kunnskap: «det å gjøre mennesker til objekter 

for kunnskap og det å gjøre dem til objekter for underkuelse, er to aspekter ved den samme 

historiske prosessen» (Sandmo, 2000, s. XXXVIII). På den måten er makten produktiv hos 

Foucault: «den skaper kunnskap, kategorier, forståelsesmåter, begjær og nytelse» (Sandmo, 

2000, s. XXXIII). Maktteorien til Foucault vil følgelig forklares med begrepene (panoptisk) 

disiplin, biomakt, og governmentality. 

Som nevnt innledningsvis påpeker Foucault at makten på den ene siden er overalt og i 

alle relasjoner og dermed ikke kan «erverves, berøves eller deles», mistes eller beholdes, 

samtidig som han poengterer at makten alltid finnes i det konkrete, i den observerbare 
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relasjonen, og dermed ikke er én gruppes eiendom (Foucault, 1999b, s. 105). Maktrelasjoner 

påvirker handlinger og handlingsområder, og innebærer alternative muligheter som åpner for 

motmakt og motstand, som et resultat av maktens relasjonelle karakter (Foucault, 1999b, s. 

107). Arbeidene til Foucault kan heller, enn abstrakt og generaliserende, beskrives som 

konkrete studier av makten i aksjon, der maktbegrepet forstås, i typisk «Foucault-ånd», som 

å være historisk forankret med et tydelig skille i uttrykk (Sandmo, 1999, s. 89). Dette skillet 

beskrives for eksempel som at det førmoderne samfunn hadde «makt til å avbryte liv», mens 

det moderne samfunn har «makt over livet» (Sandmo, 1999, s. 89). Den moderne makten  

«griper kroppen, sjelen og psyken – den former og skaper det nye, moderne individet, 

dets atferds- og tenkemønstre og dets bevissthet om seg selv. Men dette er en 

produktiv makt, den tilskynder heller enn å stanse, og den får menneskene til å oppføre 

seg på bestemte måter snarere enn å hindre dem i å oppføre seg på andre» (Sandmo, 

1999, s. 89) 

 

Måten makten Foucault studerte makt i aksjon på bestemte historiske arenaer, vises 

gjennom hans beskrivelse av «den store innesperringen» av psykisk syke pasienter på 1800-

tallet:  

«Renessansen hadde frigitt galskapens stemmer og temmet dens voldsomhet. Men 

klassisismen skulle bringe den til taushet igjen gjennom en merkelig matktutøvelse» 

(Foucault, 2000, s. 49). 

 

Denne «merkelige maktutøvelsen» Foucault referer til i sitatet over forstås som 

disiplinen. Foucault skriver at disiplinens første store tiltak nettopp var å omforme «uryddig, 

unyttig eller farlig mengde mennesker til en ordnet mengde» (Foucault, 1999a, s. 132). 

Gjennom undersøkelsene viser han hvordan vi lever i et disiplinorientert samfunn gjennom 

«hierarkier, forskjellsbehandlinger, normaliseringsteknikker og overvåkningssystemer» 

(Ulleberg, 2007, s. 71). Disiplinen var et resultat av den nye kontrollen som vokste frem i det 

18.århundre, som ifølge Foucault befant seg på en helt ny skala der kroppen ble bearbeidet i 

detalj, man utøvde en «fin tvang», og sikret seg dermed «herredømme» over kroppen som 

et mekanisk system – «over dens bevegelser, gester, holdninger og hurtighet: en uendelig 

makt over den aktive kropp» (Foucault, 1999a, ss. 122-123). Det «bres et "fint fengselsaktig 
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nett" av overvåkning og kontroll over samfunnet» (Aakvaag, 2008, s. 314), og disiplinen 

anses som kontroll på et lavere, lokalt nivå (Aakvaag, 2008, s. 317), herunder i psykiatrien. 

 Disiplinen forstås som en maktform, en metodikk og et sett med teknikker som fra det 

18.århundre av hadde som mål å gjøre menneskekroppen «føyelig» og «lydig», men også å 

effektivisere og nyttiggjøre den (Foucault, 1999a, s. 124). På den måten kan disiplinen forstås 

som maskineriet for å skape individer, der Foucault forstår individet som «en fiksjon», som 

«et resultat av en ‘ideologisk’ samfunnsoppfatning. Men individet er også en realitet, 

fabrikkert av denne særskilte teknologien som kalles ‘disiplin’» (Foucault, 1999a, s. 170). Den 

store innesperringen Foucault referer til i sitatet over, er et eksempel på den romlige 

inndelingen av individer som disiplinen innebærer.  

I disiplinens romlige inndeling ligger det at den iblant krever innelukkethet, «et 

[spesifisert] sted som er ulikt alle andre steder og lukket om seg selv» (Foucault, 1999a, s. 

127). I tillegg skal det disiplinære rom sørge for at hvert individ har sin faste plass og omvendt 

(Foucault, 1999a, s. 128). Innen det disiplinære rom er det viktig å ha oversikt over hvem som 

er tilstede og fraværende, vite hvor og hvordan man finner individene, opprette nyttige 

kommunikasjonsnett, overvåke enhvers atferd til enhver tid og å vurdere og sanksjonere den, 

samt måle dens egenskaper eller fortjenester (Foucault, 1999a, s. 128). Disiplinen organiserer 

sådan et analytisk rom, og den blir en metode «til å få kunnskap om, mestre og dra nytt av 

andre mennesker (Foucault, 1999a, s. 128). Den disiplinære romoppfatning påpeker Foucault 

at alltid er «celle-liknende» (Foucault, 1999a, s. 128). Etter hvert kom også regelen om den 

funksjonelle plassering som endret de disiplinære rommene fra å ha flere bruksområder, til å 

få kodifiserte rom der bestemte plasser ble avgrenset (Foucault, 1999a, s. 129). Denne 

avgrensningen av rom ble både gjort av hensyn til vakthold og for å stoppe uønsket 

kommunikasjon «mellom undersåttene», men også for å gjøre rommet nyttig (Foucault, 

1999a, s. 129). Som et eksempel på disiplinens romlige inndeling, bruker han det moderne 

sykehuset som et eksempel, og den romlige inndelingen etter diagnoser er vedvarende i dag. 

Disiplinen er en del av biomakten, der biomakten forstås som kontroll på et større, 

«globalt» nivå enn disiplinen (Aakvaag, 2008, s. 317), og som avhengig av det disiplinære 

regimet. Begrepene disiplin og biomakt er altså beslektet, og fanger opp maktrelasjoner i 

samme type samfunn, men på ulike nivåer. Med biomakt henviser Foucault til flere 

fenomener, og da særlig settet av mekanismer hvor grunnleggende biologiske trekk ved 
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mennesket blir objektet for politisk strategi – en generell maktstrategi (Foucault, 1978, s. 16). 

Han sier «in other words, how, starting from the eighteenth century, modern western 

societies took on board the fundamental biological fact that human beings are a species» 

(Foucault, 1978, s. 16). Det er altså en makt over mennesket som et biologisk vesen. 

Bakgrunnen for biomaktens opprinnelse legger han til opplysningstiden og dets medbrakte 

konsekvenser. En annen del av biomakten er biopolitikken, som omhandler kontroll og 

overvåkning av befolkningen, der menneskekroppen først og fremst anses som viktig fordi den 

er en levende mekanikk i det at den er hjem for biologiske prosesser som helse og sykdom, 

fødsel og død (Foucault, 1999b, s. 152). Biomakt og biopolitikk er tilknyttet begrepet 

governementality som Foucault introduserer i en serie forelesninger fra 1978. Serien kaller 

han Security, Territory, Population, men i en av forelesningene noterer han at en mer korrekt 

tittel for forelesningenserien ville vært «A History of Governmentality» (Foucault, 1978, s. 

144).  

Governmentality henviser til en moderne maktform, typisk for det moderne 

samfunnet, der samfunnet ikke kan styres av disiplinen alene eller at staten styrer alt, men at 

vi alle blir våre egne kontrollører ved å internalisere visse normer. Foucaults rettssosiologi 

sammenkobler som nevnt subjektivitet, makt og sannhet, der subjektivitet som nevnt fikk en 

stadig mer sentral plass. Mer spesifikt interessert han seg for det moderne subjektet, og 

undersøkelsen av hva det vil si å være et menneske. I Ethics påpeker han at det er viktig at 

man, i søket etter å forstå måten mennesket utvikler kunnskap om seg selv, ikke aksepterer 

kunnskapen som sannhet, men heller analyserer den som et sannhetsspill i relasjon til 

spesifikke teknikker for å forstå seg selv (1997, s. 224). Han fremsetter i forlengelsen av dette 

fire overordnede teknologier, der de to siste slår fast at 

«(3) technologies of power, which determine the conduct of individuals and submit 

them to certain ends or domination, an objectivizing of the subject;  

(4) technologies of the self, which permit individuals to effect by their own means, or 

with the help of others, a certain number of operations on their own bodies and souls, 

thoughts, conduct, and way of being, so as to transform themselves in order to attain 

a certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality» (Foucault, 

1997, s. 225) 
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Foucault hevdet at det moderne subjektet skapes gjennom styringsteknologiene, 

maktteknologi og selvteknologi. Det er møtet mellom disse to teknologiene som Foucault 

kaller governmetality, der subjektet formes til å bli et selvregulerende subjekt. 

Governmentality, skiller seg fra andre maktformer som diktatur og tvang, ved at det er 

mennesket indre styringsmekanismer til eget liv og egen atferd som styres, og styringsformen 

forutsetter en viss frivillighet hos den som styres nettopp fordi den styrer gjennom å påvirke 

individets valg. Tradisjonelt har makt vært tilknyttet posisjoner, institusjoner og personer, 

men den moderne makten har utvidet seg til å inkludere individets selvkontroll og teknikker 

og teknologier som forbedrer den (Foucault, 1988, s. 144). Altså, er ikke individet kun et objekt 

for styring, men også et subjekt som ansvarliggjøres for å regjere seg selv (Foucault, 1982, s. 

777). Dermed blir makten produktiv ved å gjøre individer, og ved å få individer til å gjøre seg 

selv, til bestemte subjekter (Villadsen, 2007, s. 158), basert på normative idealer om hva som 

er riktig. De individene i et slikt moderne samfunn som ikke regjerer seg selv, som avviker fra 

den normative normalen, må derfor håndteres av egne institusjoner. 

Med begrepet governmentality viser Foucault måten staten gradvis har bygget opp 

administrative apparater (Foucault, 1978, s. 144), slik som helsesystemet. Det administrative 

apparatet kan igjen betraktes som en måte å forme og tilrettelegge for befolkningen taktisk, 

der maktutøverne både er ute i samfunnet og på toppen av statsapparatet. Governmentality 

beskriver sådan de teknikkene som brukes for å styre oss, for at vi skal styre oss selv, og for at 

vi skal styre andre. Dermed kan helsepersonell både forstås som et objekt for styring, samtidig 

som de utvikler teknikker for å styre andre, pasientene, som en del av det velferdsstatlige 

helsesystemet helsepersonellet er en del av. Gjennom arbeidet som helsepersonell skal de 

påvirke og styrke pasienters evne til endring, aller helst på en måte som fremstår som frivillig 

for pasientene. For Foucault er altså institusjonene steder som tilrettelegger for at individer 

kan disiplinere seg selv etter de normene som institusjonen kommuniserer, heller enn at 

helsepersonellet har makt over pasienter i den forstand at pasientene skal tvinges til å adlyde 

helsepersonells ordre. Styringsteknikkene medfører visse teknologier, der teknikk forstås som 

handling, og teknologi som den tilknyttede kunnskapen.  

Kunnskap og makt henger tett sammen med maktperspektivet i governmentality, og 

Foucault sies å ha blitt berømt for å påpeke at makt og kunnskap er to sider av samme sak 

(Eivind Engebretsen i Skjeldal 2017). For Foucault avdekker ikke vitenskap sannheter om 
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verden, men vitenskapen produserer sannhetene, og istedenfor å anse vitenskap som fri for 

makt og fordommer, hevder han den er uløselig tilknyttet makt. Kunnskap genereres gjennom 

diskurser som aksepteres som sannhet. På den måten blir makten produktiv gjennom sin 

produsering av sannheter og kunnskap, hvilket videre skal diskuteres i lys av diskurs og 

diskursanalyse. 

2.1.3 Diskurs 

Sammenkobling mellom begrepet subjektivitet, makt og sannhet kan knyttes sammen i 

teorien om diskurser og diskursanalyse. Diskurser produserer virkelighet gjennom 

konstruksjoner av den; de produserer subjekter ved å etablere subjektposisjonene 

diskursdeltakerne kan innta; de produserer kollektive identiteter ved symbolsk representasjon 

av fellesskapet; og de produserer sosiale fakta som institusjoner og sosiale praksiser 

(Aaakvaag, 2008, ss. 310-311). Foucault er særlig interessert i forutsetningene og 

rammebetingelsene for at vi oppfatter noe som sant og rettferdig, og noe annet som usant og 

urettferdig (Ugelvik, 2013, s. 434), hva vi aksepterer og fra hvem. Om diskursens forhold til 

makt, sier han at 

«Diskursen kan nok framtre som ubetydelig, men de forbudene som den rammes av, 

avdekker meget tidlig og meget hurtig dens forbindelse med begjæret og makten» 

(Foucault, 1970, s. 9).  

 

Forbudet er en av de tre utelukkelsesprosedyrene som han i Diskursens Orden sier 

fungerer avvergende overfor diskursens «krefter og farer» (Foucault, 1970, s. 9). Foruten 

forbudet, presenterer han utelukkelsesprosedyrene oppdeling, og motsetning. Forbudet 

henviser til at det finnes begrensninger, og en forbudt tale som fremhever det talende 

subjekts privilegerte og eksklusive rett: «Vi vet godt at man ikke har rett til å si alt, at man ikke 

kan snakke om alt i alle sammenhenger, og at ikke hvem som helst kan snakke om hva som 

helst» (Foucault, 1970, s. 9). Det er gjennom forbudene som diskursen «rammes av», at måten 

diskursen er forbundet med «begjæret og makten» avsløres (Foucault, 1970, s. 9). 

Oppdelingen mellom fornuft og galskap rammer «den gales tale», en diskurs som historisk 

både har blitt holdt for å være verken sann eller betydningsfull, samt blitt tillagt underlige 

krefter som forteller «en skjult sannhet» som de fornuftige andres visdom ikke kan oppfatte 

(Foucault, 1970, s. 10). «Det var gjennom den gales ytringer man kunne gjenkjenne hans 
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galskap (…) Den voldsomme diskursen til den gale falt tilbake som støy» (Foucault, 1970, s. 

10). Motsetningen mellom falskt og sant, kaller Foucault «vår vilje til sannhet» eller viljen til 

viten har en tendens til å utøve et slags press og en slags tvingende makt på de andre 

diskursene» (Foucault, 1970, s. 13). Vilje til viten brukes som en forståelse av måten diskurser 

dannes og kunnskap produseres innenfor en psykiatrisk forståelse av tvang. 

For Foucault er all kunnskapsproduksjon styrt av et underliggende episteme som 

regulerer hva som kan tenkes og sies om verden, der det moderne epistemet hevder at 

mennesket er alle tings opphav og fundament (Aakvaag, 2008, ss. 307-308). Diskurs er 

bestemte måter å snakke om fenomener innenfor bestemte domener (Aakvaag, 2008, s. 309). 

Diskursene forstås dermed som sammenbundet av epistemet i en gitt periode. Galskap – 

psykisk lidelse, ble skapt som begrep ut fra alt som ble sagt om det. Psykisk lidelse ble etablert 

som diskursobjekt gjennom alle uttalelsene som kategoriserte, beskrev, forklarte, fulgte 

galskapens utvikling, og ikke minst – som fordømte den. Dermed er det interessant å utforske 

hva som er de psykiatriske diskursive sannhetene om å bruke tvang og makt mot pasienter 

slik det fortelles av helsepersonell. Diskursene om tvang som objekt skal lokaliseres gjennom 

diskursanalyse, og Foucault danner det teoretiske rammeverket for diskursanalysen.  

2.1.4 Diskursanalyse som teori 

Diskursanalysen fremhever at sannheten om verden er kontekstbetinget, og vender seg derfor 

mot språket med medfølgende konsekvenser for forståelsen av kunnskap og 

kunnskapsproduksjon (Ulleberg, 2007, s. 66). Foucault selv opererte med to måter å 

diskursanalysere – arkeologi og genealogi, der genealogisk diskursanalyse beskrives som et 

tolkende prosjekt (Ulleberg, 2007, s. 70), og arkeologisk diskursanalyse beskrives som å «grave 

frem rester og spor» som en tankemåte har etterlatt seg i utsagn (Ulleberg, 2007, s. 69).  

I Foucaults diskursanalytiske perspektiv ser man altså ikke på kunnskap som gitt, men 

som sosialt konstruert gjennom språket og gjennom diskursiv praksis (Ulleberg, 2007, s. 71).  

«Kunnskap er videre hos Foucault uløselig knyttet til makt. Makten er produktiv og 

produserer kunnskap, slik at kunnskap er et resultat av maktrelasjoner, og kunnskap 

legitimerer makten. Det er denne formen for makt som utøves gjennom ulike 

samfunnsdiskurser» (Ulleberg, 2007, s. 71). 
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«En Foucault-inspirert diskursanalyse vil fokusere på hvordan det eksisterer en rekke 

handlingsbetingelser for det talte og gjorte», der måten et utsagn aktiverer en hel serie med 

sosiale praksiser og videre bekrefter eller avkrefter disse praksisene (Ulleberg, 2007, s. 72). 

Innen denne forståelsen er ikke diskursen legens uttrykte «du har ‘denne navngitte psykiske 

lidelsen’», men diskursen er den medisinske og profesjonelle forståelseshelhet, den 

meningshorisonten, som muliggjør legens uttalelse i den gitte situasjonen (Ulleberg, 2007, s. 

72). Dermed må diskursanalyse i Foucaults ånd vendes mot det som sies og aksepteres der 

noe annet kunne blitt sagt (Ulleberg, 2007, s. 72).  

2.2 Antipsykiatrisk rettssosiologi? 

Der Foucault gjør en historisk analyse av «den store innesperringen» av galskap som en form 

for kategorisering og disiplinering av avvikere, går andre teoretikere i hans samtid inn i disse 

institusjonene og undersøker realitetene i lys av idealene i et psykiatriske sykehus. Man kan 

snakke om en institusjonsrettssosiologi der man studerer samfunnsinstitusjoner som rettslige 

institusjoner. En klassiker på dette området er Erving Goffmans Asylyms fra 1961, og i 1965 

kom Yngvar Løchens Idealer og Realiteter i et psykiatrisk sykehus, som betegnes som en «norsk 

sosiologisk klassiker» (Pedersen, 2015). 

I Psykiatriens Samtidshistorie henviser Einar Kringlen til en holdningstendens som 

vokste frem på 60-tallet der datidens psykiatri ble gjenstand for kritikk. Teoriene som vokste 

frem kaller han antipsykiatriske, og de hadde sitt utgangspunkt i Tannenbaums sosiologiske 

stemplingsteori (Kringlen, 2001, s. 185). Goffman trekkes frem som en av de som utvidet 

stemplingsteorien videre innenfor psykiatrien (Kringlen, 2001, s. 185), og både Foucault og 

Goffman beskrives som antipsykiatriske teoretikere (Kringlen, 2001, ss. 186-187). Goffmans 

Asylums har blant annet blitt beskrevet som «et sentralt verk for den antipsykiatriske bølge 

samt "avvikspsykologi" som oppsto på 1960-tallet» (Johansen, 2013, s. 523). Antipsykiatriske 

teorier «betraktet psykiatrien som et ledd i samfunnets undertrykkelse av mennesker med 

avvikende atferd» (Kringlen, 2001, s. 185). Med denne forståelsen av antipsykiatrisk teori til 

grunn, anses Løchen som å være i samme gode selskap som Foucault og Goffman – 

institusjonskritisk analyse av psykiatrien. 
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2.2.1 Idealer og realiteter blant mennesker i anstalter 

I Asylums beskriver Erving Goffman institusjonaliseringen av pasienter som et resultat av 

byråkratiseringen av sykehusenes oppbygging. Det viktigste bidraget til boken og 

etterfølgende debatt er, ifølge Johansen, en dekonstruksjon av psykisk sykdom og andre 

former for avvikelse som objektive fenomener – «de er tvert imot alltid definert ut fra 

majoritetens normalitetsoppfattelser» (Johansen, 2013, s. 523). Goffman beskrives som å ha 

utviklet sosiologien om hverdagsinteraksjoner mellom mennesker, og har i senere tid inspirert 

mange profesjonsanalyser utover de rent sosiologiske kretsene (Johansen, 2013, s. 521).  

På samme vis har Yngvar Løchens Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus i 

ettertiden blitt «lest av alle de profesjoner som ble beskrevet – og mange andre», i tillegg til 

å være en stor inspirasjon for sosiologer (Pedersen, 2015). I boken tar han for seg idealer og 

realiteter i et psykiatrisk sykehus på 60-tallet – en tid der ledelsen ved sykehuset «fulgte med 

og sto i spissen for den terapeutiske og moralske utvikling» i psykiatrien (Løchen, 1976, s. 29). 

Idealer henviser til fortellinger om «hvordan behandlingen og forholdet til pasientene bør 

være», mens realitetene tar for seg «hvordan behandlingen og forholdet til pasientene faktisk 

er» (Løchen, 1976, s. 1). «Avstanden mellom [idealer og realiteter] er dessverre et velkjent 

fenomen» (Løchen, 1976, s. 1).  

Psykiatri som institusjon faller innunder det Goffman kaller for en total institusjon. En 

total institusjon er en ivaretakelse av mange menneskelig behov gjennom en byråkratisk 

organisering av menneskegrupper (Goffman, 1967, s. 13). Det er særlig tre ting som 

kjennetegner en total institusjon: for det første utøves alle tilværelsens aspekter (soving, 

spising, arbeid) på samme sted og under den samme myndigheten; for det andre utøves alle 

gjøremål i nærværet av andre mennesker som behandles likt og må gjøre det samme i 

fellesskap; for det tredje er gjøremålene skjemalagt etter tid, der den ene avslører den andre 

og rekkefølgen håndheves av formelle regler og personale (Goffman, 1967, s. 13). Disse 

kjennetegnene gjør at man kan beskrive den som et sted med «flokkliv». En av hovedtesene 

Goffman fremlegger er at det mest betydningsfulle for pasienters utvikling ikke er sykdommen 

i seg selv, men institusjonen og alt den innebærer. 

En total institusjon er atskilt fra omverdenen, både geografisk med tanke på plassering, 

men særlig sosialt da det er et klart skille mellom de som er innenfor og oss andre utenfor 

(Goffman, 1967). Innenfor en total institusjon er det derimot også et vesentlig skille – de som 
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kan dra derfra når arbeidsdagen er over, og de som må bli igjen. Institusjonen er altså bare 

total for én av gruppene. Løchen fremsetter fire gruppene innad et psykiatrisk sykehus, 

«pasienter, pleiere, psykologer og psykiatere», og grovt kan man dele de inn i to aktørgrupper 

– «pasientene» og «personalet». Dette baserer seg på at det psykiatriske sykehuset preges av 

flere grunnleggende forskjeller mellom personalet og pasientenes situasjon (Løchen, 1976, s. 

212), og dermed kan man forstå personalet som en relativt helhetlig gruppe atskilt fra 

pasientgruppen i tråd med Goffmans skille mellom «klient» og «personal». I et psykiatrisk 

sykehus er pasienter og helsepersonell relasjonelt knyttet sammen så lenge de befinner seg 

innen institusjonens fire vegger med et mål om bedring og endring hos den som søker hjelp 

eller blir søkt hjelp for. En grunnleggende ulikhet mellom de to gruppene, gjelder særlig 

forskjellen i makt (Løchen, 1976, s. 212).  

En av Goffmans overordnede konklusjoner er at institusjoner som psykiatrien 

disiplinerer «innsatte» gjennom daglige ritualer og interaksjoner med personalet, hvilket 

radikalt medvirker til å endre de innsattes sosiale rolle og selvoppfattelse (Johansen, 2013, s. 

523). Den rollen pasientene har i samfunnet utenfor må vike for den nye rollen de nå har – de 

er innlagt. Ved å benytte trusler, belønninger eller overtalelse kan helsepersonell gi sine 

menneskelige «objekter» instruksjoner og regne med at de følger dem på egenhånd 

(Goffman, 1967, s. 65). Denne disiplineringen av individet kobles til maktformen Foucault 

kaller governmentality, der helsepersonellets funksjon er å regjere over avvikende individer 

med det mål om at de etter hvert skal kunne regjere over seg selv og ikke være avvikende. Om 

helsepersonell skriver Løchen at de «er en særlig viktig gruppe i det psykiatriske sykehuset», 

da de tilbringer mest tid med, og har mest allsidig kontakt med, pasientene (Løchen, 1976, s. 

117). Samtidig påpeker Løchen at det var vanskelig for helsepersonell å omsette de 

tilsynelatende idealene om psykoterapeutisk tilnærming, da «denne gruppen må utsette 

pasientene for disiplin og kontrollerende tiltak og bli systemets bødler» (Løchen, 1976, s. 117). 

Personalet i totale institusjoner sitt arbeid har utelukkende med mennesker å gjøre, og som 

arbeidsemne kan mennesker sies å anta noenlunde de samme egenskapene som døde ting 

(Goffman, 1967, ss. 60-61) – det skjer en objektivering av mennesket. Som Løchen, beskriver 

Goffman en selvmotsigelse mellom hva de ansvarlige skal si institusjonen gjør (idealene), og 

hva institusjonen faktisk gjør (realiteter) (Goffman, 1967, s. 60, min utheving). Denne 
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selvmotsigelsen danner, ifølge Goffman, den grunnleggende konteksten eller sammenhengen 

i personalets daglige virksomhet (1967 s. 60). 

«Systemet» personalet er bødler for, er karakterisert med mye god vilje, men likevel 

preget av spenningene mellom realitetene og deres idealer (Pedersen, 2015). Det er en 

spenning mellom ideologi og system (Pedersen, 2015). Løchen fremsetter begrepet den 

diagnostiske kultur som er en mekanisme som kan dempe virkningene av kollisjonen mellom 

idealer og realiteter (Løchen, 1976, s. 213).  

«Det sentrale utgangspunktet (…) er at sykehuset i dag møter problemer som er 

oppstått mellom det psykiatriske sykehusets muligheter, begrensninger og vilkår på 

den ene siden og en ambisiøs behandlingsideologi på den annen» (Løchen, 1976, s. 

213).  

 

I ethvert sosialt system opplever medlemmer typiske problemer som berører dere 

sosiale liv og som de trenger forklaringer på (Løchen, 1976, s. 211). Mekanismen innebærer at 

spenningene transformeres - de gjøres til enkeltindividets problemer (Pedersen, 2015). 

Sykehuset møter problemer som oppstår i kollisjonen mellom det psykiatriske sykehusets 

muligheter, begrensninger og vilkår på den ene siden, og en ambisiøs behandlingsideologi på 

den andre (Løchen, 1976, s. 213). Den diagnostiske kulturen er opptatt av hva som «egentlig» 

og «virkelig» skjer, menes eller forsøkes oppnådd, og i valget mellom en analytisk eller en mer 

dagligdags forklaring, velger den diagnostiske kulturen regelmessig en diagnostisk forklaring 

(Løchen, 1976, s. 212). Andre forklaringer som kunne passet minst like bra må vike, og andre 

personers ytringer og handlinger diagnostiseres innen et diagnostisk skjema (Løchen, 1976, s. 

212). Den typiske diagnostiske forklaring er ikke uvitenskapelig, den forklarer handlinger ved 

å lete etter årsak, men begrenses av at den alltid plasserer årsak til atferd i individet og ofte 

enda snevrere – i individets personlighet (Løchen, 1976, s. 212). Dermed unnlater man å se 

atferd som uttrykk for sosial konstellasjon eller konflikt (Løchen, 1976, s. 212). Den medisinske 

behandlingen som tilbys pasienter kan både aksepteres eller avvises, men avvising vil medføre 

sanksjoner, og kan føre til tvangsmedisinering. Dermed kan de aldri reelt avvise tilbudet om 

medisinsk behandling. Vansker blir tolket som den enkelte innsattes indre konflikt og ikke som 

et uttrykk for institusjonell konflikt, hvilket er i tråd med Foucaults skissering av «den gales 
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tale», det var «gjennom den gales ytringer man kunne gjenkjenne hans galskap» (Foucault, 

1970, s. 10). 

Ifølge Goffman fungerer en total institusjon som noe liknende en stat, og derfor «lider» 

dets personal noen ganger under de samme prøvelser som enhver annen regent, noe som er 

helt i tråd med det å arbeide med mennesker som et mål i seg selv (Goffman, 1967, s. 63). 

Personalet stilles daglig ovenfor klassiske dilemmaer som kommer med det «å herske over», 

å ha makt over, et annet menneskes liv (Goffman, 1967, s. 63). Å forstå helsepersonell som 

«regenter», passer med Foucaults tanker om governmentality – den indirekte regjeringsmakt 

i dagens moderne institusjoner, som nevnt tidligere. I enkelte tilfeller vil det at helsepersonell 

fungerer som regenter bety at enkelte normer opprettholdes for pasientens eget beste på 

bekostning av andre normer (Goffman, 1967, s. 63). For eksempel vil en suicidal pasient som 

skal holdes i live kunne bli holdt under konstant oppsyn og være fastbundet, og pasienter som 

nekter å spise kan utsettes for tvangsforing (Goffman, 1967, s. 63). Tidvis vil man oppleve at 

én pasients forventninger til behandlingsnormer kommer i konflikt med andre pasienters 

normer, noe som fører til nye «regjeringsmessige» problemer for personalet, ved at for 

eksempel noen må holdes på skjermet avdeling for at andre pasienter skal kunne få bevege 

seg fritt (Goffman, 1967, s. 63).  

Foucault, Goffman og Løchens teorier muliggjør altså en institusjonskritisk analyse, der 

den rettssosiologiske relevansen ligger i muligheten til å studere en rekke rettslige fenomener 

(jf. Johansen, 2013, s. 527), slik som rettsliggjøringen av galskap med tilhørende lovverk som 

hjemler bruk av tvang. Metoden for å studere bruk av makt og tvang i psykiatrien presenteres 

i neste kapittel. 
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3 METODE 

I dette kapittelet skal det redegjøres for den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for 

oppgaven. Temaet og innfallsvinkel i denne oppgaven har vært retningsgivende for valget av 

en kvalitativ metodisk tilnærming. Generelt i kvalitativ forskning fremmes det som viktig å 

«gjøre rede for fremgangsmåter under datainnsamling, opplegg for analyse og hvordan 

resultatene tolkes» fordi kvalitative metoder fortsatt beskrives som å ennå være i en 

utviklingsfase (Thagaard, 2003, s. 11). Dette kapittelet blir sådan en måte å presentere de 

valgene som er tatt i løpet av forskningsprosessen, i alt fra temavalg til analysering av data, og 

de etiske refleksjonene som hører med slike valg.  

3.1 Kvalitativ tilnærming til data 

En kvalitativ forskningsmetode gir grunnlag for å oppnå forståelse for sosiale fenomener slik 

det forstås av menneskene man forsker på, der fokuset rettes mot prosess og mening, analyse 

av tekst, nærhet til informantene, og små utvalg (Thagaard, 2003, ss. 11-12). Problemstillingen 

etterspør psykiatrisk helsepersonells erfaring med, kunnskap om, og holdninger til bruk av 

tvang og makt. For å undersøke dette skal denne oppgaven benytte semistrukturert kvalitativt 

intervju, med den hensikt å få frem ulike aspekter ved det å bruke tvang og makt.  

3.1.1 Datainnsamling 

3.1.1.1 Utvalgskriterier. Problemstillingens formulering legger føringer for hvem som utgjør 

utvalget, og her er det hovedsakelig de som utøver tvang og makt som en del av sin 

arbeidshverdag, som anses som primærkilden i forbindelse med hvilke holdninger, 

kunnskaper og erfaringer de selv har til det å utøve tvang og makt mot pasienter. Data om 

deres opplevelse av, eller holdninger til, tvangsbruk slik det fremstår for helspersonellet selv, 

kan ikke innhentes uten at de oppgir dette. Inklusjonskriteriet på utvalget blir sådan at man 

jobber eller har jobbet med tvangsutøvelse på pasienter med psykisk lidelse, og 

eksklusjonskriteriet for studien er at man ikke har det.  

Utvalget var opprinnelig ønsket til å ligge mellom seks og ti informanter. Dermed er 

ikke utvalget representativ for hele populasjonen ansatte i psykisk helsevern eller for 

populasjonen forøvrig. Dette fører seg inn i rekken av andre kvalitative studier, der utvalget 

generelt ikke beskrives som representative for hele populasjoner. I kvalitativ forskning 

anerkjenner man derimot at noen informanter er såkalt «(innholds)rikere» enn andre, i den 
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forstand at de er bedre til å besvare spørsmålene på en måte som gir forskeren innsikt og 

forståelse for fenomenet (Marshall, 1996, s. 523).  «Choosing someone at random to answer 

a qualitative question would be analogous to randomly asking a passer-by how to repair a 

broken down car, rather than asking a garage mechanic» (Marshall, 1996, s. 523).  

I samme tankegang er det helsepersonell i psykisk helsevern som arbeider med tvang 

som vurderes som «innholdsrikere» med tanke på å fortelle om hvordan de selv opplever det 

å bruke tvang. Dette er ikke for å si at sekundærkilder på de ansattes opplevelser ikke kan 

være vel så spennende, og ville kunne gitt en helt annen innsikt og forståelse for utøvelsen av 

tvang. For eksempel kunne en pasient som har fått tvang utøvd mot seg, ha sagt noe om 

hvordan de tolker helsepersonellets opplevelse av utøvelsen. Kanskje kan pasientene svare 

med en viss riktighet om hvordan dette oppleves, men denne studien tok likevel et metodisk 

valg om å innhente det utøvendeperspektivet på tvangsbruk, slik det fremstår for nettopp de 

som utøver, og hvilke diskurser som kan finnes blant dem om det å utøve tvang.  

3.1.1.2 Rekruttering. Begge rekrutteringsmetodene er det som kalles for ikke-

sannsynlighetsutvalg (Tansey, 2007, s. 769), hvilket her innebærer at rekrutteringen har 

foregått blant personer som definitivt har utøvd tvang i arbeidssammenheng. Slike metoder 

benyttes som regel i forskning der formålet med studien er å utvikle en forståelse av 

komplekse fenomener i menneskelig atferd (Marshall, 1996, s. 523).  

I første omgang besto rekruttering av at jeg kontaktet mine bekjente som enten har 

jobbet eller jobber med tvungent psykisk helsevern, altså er utvalgsmetoden et 

tilgjengelighetsutvalg. Utvalgsmetoden innebærer at forskeren velger de mest tilgjengelige 

respondentene (Tansey, 2007, s. 769). I et slik utvalg besitter informantene egenskaper eller 

kvalifikasjoner som er relevante for problemstillingen, og velges ofte ut strategisk på bakgrunn 

av disse, og på den måten kan utvalgsmetoden brukes til å sikre studier et utvalg (Thagaard, 

2003, s. 53). Fordelen med denne metoden ligger i ordet – tilgjengelighet, det er ingen strenge 

seleksjonsregler, og utvalget kan hentes inn på den måten som er mest praktisk for forskeren 

(Tansey, 2007, s. 769). Det er også her den største ulempen ved metoden ligger – uten 

seleksjonsregler, er det ikke mulig å si noe hvilken ustrakt populasjon gruppen tilhører, eller 

hvordan utvalget skiller seg fra andre potensielle utvalg (Tansey, 2007, s. 769).  
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Tilgjengelighetsutvalg brukes ofte som starten på et større «snøballutvalg» der flere 

respondenter blir rekruttert gjennom de tidligere rekrutterte (Thagaard, 2003, s. 54). De jeg 

kontaktet i mitt nettverk, satt meg videre i kontakt med sine bekjente som enten jobber eller 

har jobbet innenfor tvungent psykisk helsevern, hvilket er en form for snøballmetode. Ideen 

om å benytte snøballmetode kom fra det første intervjuobjektet, som selv foreslo å ta kontakt 

med sine kollegaer. Snøballmetode er ikke så ukontrollert som navnet kan gi assosiasjoner til, 

da forskeren fremdeles er involvert i å utvikle og håndtere initieringen og fremgangen av 

utvalget (Tansey, 2007, s. 770). I tillegg sørger man for at utvalget fremdeles er innenfor det 

som er relevant for studien (Tansey, 2007, s. 770). En av ulempene med snøballmetode er at 

de som blir foreslått, ofte er noen med liknende karakteristikker eller synspunkt som den som 

foreslår dem (Tansey, 2007, s. 770). I prosessen med å benytte meg av forskjellige kollegaer 

for å komme i kontakt med andre informanter, passet jeg på nevne at de gjerne kunne ha 

forskjellig utdanningsbakgrunn for å forsøke å gjøre de litt mer ulik hverandre, uten at jeg har 

undersøkt ytterligere om det var tilfellet.  

3.1.1.3 Utvalget. Av de seks informantene som tilslutt deltok i studien, kjente jeg kun til én av 

de fra før av. Ulempen med å benytte en tidligere kollega, er det etiske aspektet ved om 

informanten opplever det som mulig å takke nei til å delta når vi har hatt et profesjonelt 

forhold (NSD, 2017). Av de øvrige informantene, var to rekruttert gjennom den tidligere 

kollegaen min, én rekruttert gjennom en annen bekjent, og to rekruttert gjennom en 

nåværende kollega som kjente disse gjennom sitt arbeid i en annen institusjon.  

Informantene har ulik utdannelses – og yrkesbakgrunn, der de er alt fra ufaglært 

ekstravakt til sykepleier med videreutdanning, og det varierer hvor lang arbeidserfaring de har 

innenfor spesialisthelsetjenesten. Tre av informantene jobber ved samme avdeling, to ved en 

annen, og en jobbet ved en tredje. Den ene avdelingen er en sikkerhetsavdeling for pasienter 

med særlig høy voldsrisiko, mens de to andre er avdelinger for psykoselidelser. Aldersspennet 

på informantene er fra 25 til 47 år, og fire av seks informanter er kvinner. Med denne 

variasjonen til grunn, ga seks informanter etter min mening en god bredde i data. Jeg opplevde 

at informantene var veldig like i svarene sine, til tross for sine demografiske ulikheter, og tolket 

det som at diskursene rundt det å bruke tvang ved hjelp av min intervjuguide etter hvert ble 

dekket.  
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3.2 Intervju som metode 

Helsepersonells kunnskap om, holdninger til og erfaring med tvangsbruk, har blitt undersøkt 

med kvalitative intervju. Formålet med ethvert kvalitativt forskningsintervju er å forstå sider 

ved intervjupersoners dagligliv fra deres perspektiv, slik verden oppleves forut vitenskapelige 

forklaringer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 20). Informanten blir subjektet for forskningen, og i 

dette ligger det også en forståelse av mennesket som underlagt diskurser, maktrelasjoner og 

ideologier som bestemmer deres handlingsvalg (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 20). Subjektet 

forstås altså ikke som helt subjektivt, mens som påvirket av sine omgivelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 20). Fordi det her er et faglig fokus på helsepersonellets beskrivelse av 

ulike emner innenfor temaet «makt og tvang», er det tatt et metodisk valg om å benytte et 

semistrukturert forskningsintervju. Målet her er å la intervjupersonen gi en så fri beskrivelse 

av tema som mulig, samtidig som intervjuet har et formål med intervjuguide (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 46).  

Det semistrukturerte kvalitative forskningsintervjuet har tolv fenomenologisk 

inspirerte aspekter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46), som har vært retningsgivende for 

gjennomføringen. Den første understreker at forsker får privilegert tilgang til mennesker 

grunnleggende opplevelser av livsverden, i motsetning til vitenskapelige kvantitative 

kjensgjerninger (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46). Forsker forsøker å registrere og fortolke 

meningen i det som sies og måten det sies på (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 47). Målet med 

intervjuet er kvalitativ kunnskap uttrykt i normalt språk (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 47). Det 

søkes etter det deskriptive – en så nøyaktig beskrivelse som mulig om det intervjupersonene 

opplever, føler og handler (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46). Det semistrukturerte intervjuet 

skal også inneholde spesifisitet med henhold til situasjoner og handlinger, det skal være en 

bevisst naivitet og sensitivitet fra intervjuerens side, med et temafokusert intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2009, ss. 48-49). Intervjupersoner svar er noen ganger flertydige, og det må 

utforskes om dette skyldes kommunikasjonsvansker, inkonsekvenser, ambivalens eller 

motsigelser i den intervjuedes livssituasjon eller livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48). 

Intervjupersoner kan også forandre beskrivelsene og holdningene sine til tema i løpet av et 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49). Forskningsintervjuet er et intervju der kunnskap 

skapes i en mellommenneskelig interpersonell situasjon, og det er et mål at intervjupersonen 

får en positiv opplevelse av å delta i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49).  
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3.2.1 Styrker og svakheter 

Den største styrken ved et temabasert semistrukturert intervju, er at informantene kan snakke 

fritt, men likevel styres av en viss struktur. Erfaringen fra denne studien viste at semistruktur 

var helt nødvendig for å få frem ulike sider ved det å bruke tvang. Det kan være forskjell 

mellom individer i hvor langt og utfyllende beretninger de kommer med, hvilket var tilfellet i 

min forskning. Muligheten til å stille adekvate oppfølgingsspørsmål var sådan styrkende for 

datamengden. Intervjuspørsmål i det semistrukturerte intervjuet vil likevel følge en viss logisk 

oppbygging, som igjen kan fremme mer utfyllende svar på temaet.  

Svakheten med denne intervjuformen er at den i større grad er avhengig av hvor god 

intervjueren er til å stille adekvate oppfølgingsspørsmål og til å ikke stille ledende spørsmål. I 

tillegg kan intervjuer gi ubevisste signaler som kan føre til at informanten gir svar den tror 

intervjueren ønsker, altså svare i tråd med såkalt sosial ønskelighet.  

3.3 Diskursanalyse som metode 

I teorikapittelet ble det teoretiske utgangspunktet for diskursanalyse etter Foucaults tanker 

presentert. De fleste diskursanalytiske tilnærminger har sine røtter i nettopp Foucaults 

sosialkonstruktivistiske tenkning (Jørgensen & Phillips, 1999). For Foucault ligger det makt i 

språket, og diskurser former holdninger til en sak (Ulleberg, 2007, s. 68). En Foucault-inspirert 

diskursanalyse er opptatt av språket og dets rolle i konstrueringen av sosialt og psykologisk liv 

(Willig, 2013, s. 130). Innen denne tradisjonen forstås diskursen som å tilrettelegge og 

avgrense, som å muliggjøre og begrense, hva som kan sies, av hvem, hvor og når (Willig, 2013, 

s. 130). Diskursene i psykiatrien som institusjon vil for eksempel konstrueres ut i fra måten 

man snakker om psykiatri, psykisk lidelse, psykisk lidende, og om utvikling både i og utenfor 

praksis. 

I en diskursanalyse spør man ikke om en gruppe mennesker avslører sine sanne 

holdninger eller om beskrivelser av hva som skjer er nøyaktige (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

257), tvert imot fokuserer diskursanalysen på hvordan sannhetseffekter skapes i en diskurs 

som verken er sann eller usann (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 255). En diskursiv oppfatning 

betrakter holdninger og selvet som interrelasjonelt konstituert, som et resultat av diskursive 

handlinger og prestasjoner i sosiale samspill (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 258). Fordi selvet og 

holdninger «kan være forskjellige i forskjellige situasjoner med forskjellige intervjuere», er 
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intervjuet en sensitiv metode til å utforske de skiftende sosiale presentasjonene av selvet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 258).  

I en Foucault-inspirert analyse kan diskurser defineres som «et sett av utsagn som 

konstruerer objekter og et spektrum av subjektposisjoner» (Parker, 1994, i Willig, 2013, s. 

130), der konstruksjonene igjen muliggjør visse måter «å se, og å være i verden» på, og 

dermed også er tilknyttet utøvelsen av makt (Willig, 2013, s. 130). Enkelte diskurser har blitt 

så selvfølgelige, at man kan ha vansker med å se hvordan man kan utfordre dem, til tross for 

at språket muliggjør at kontra-diskurser kan, og vil, oppstå (Willig, 2013, s. 130). Dermed ligger 

den diskursanalytiske interessen i det som blir sagt og akseptert, der noe annet kunne ha blitt 

sagt. Fordi Foucault forstås som å presentere et diskursanalytisk perspektiv heller enn metode 

(Ulleberg, 2007, s. 68), skal denne oppgaven følge Carla Willigs seks trinn til en foucauldisk 

diskursanalyse (2013, ss. 131-136): 

Det første trinnet diskursive konstruksjoner handler om å gjenkjenne tema som 

fremtrer tydelig og åpenbart i transkripsjonen. Det er en identifisering av måtene det 

diskursive objektet konstrueres, både ved implisitte og eksplisitte referanser til temaene.  

Det neste trinnet etter å ha identifisert de delene av teksten som bidrar i å konstruere 

tema, er å gjenkjenne bredere diskurser. Dette vil si at man tar for seg forskjellene mellom 

tema, eller ser på hvilke temaer som kan høre sammen i større meningsbærende betydninger. 

Et diskursivt objekt kan bli konstruert på forskjellige og motsigende måter etter forskjellige 

hensikter i samme transkripsjon.  

Aksjonsorientering vil si at man i det tredje trinnet retter fokuset mot handlingen, 

altså et nærmere blikk på konteksten konstruksjonene finnes i. Hva kan de forskjellige 

konstruksjonene av det diskursive objektet oppnå innen teksten?  

Tidligere i prosessen lokaliseres det diskursive objektet innen en bredere diskurs. Når 

man så tar for seg posisjonering er det med tanke på subjektet og hvor det befinner seg i 

diskurskonstruksjonen. Diskurser produserer både subjekter og objekter, og implisitt i 

diskurser ligger subjektposisjoner som utløser rettigheter eller plikter.  

Det femte trinnet om praksis undersøker forholdet mellom diskurs og praksis 

gjennom å ta mulighetene eller begrensningene for handling i betraktning ved å konstruere 
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spesifikke versjoner av verden og posisjonere subjektet innenfor disse diskursene på 

spesifikke måter.  

Til slutt tar man for seg subjektivitet der man sporer opp utfallet av å inneha visse 

subjektposisjoner ved å koble sammen diskurskonstruksjoner og personlig erfaring. Dette er 

måten subjektet ser verden på og som går igjen, og er i aller høyeste grad en tolkning av 

forholdet mellom diskurs og subjektivitet.  

Denne Foucault inspirerte diskursanalysen spør altså om forholdet mellom diskurs og 

måten mennesker tenker eller føler (subjektivitet), hva de gjør (praksis) og de materielle 

betingelsene hvor slike erfaringer finner sted innenfor (Willig, 2003, s. 130). Det analytiske 

fokuset i denne studien er altså måten tvangsbruk konstrueres og kommuniseres av ansatte i 

psykiatrien. Willig poengterer at hennes analyse ikke er en fulkommen Foucault-

diskursanalyse, da den mangler hans fokus på historien og evolusjonen av diskursive 

formasjoner over tid (Willig, 2003, s. 131). Denne mangelen i diskursanalysemetoden til Willig, 

blir derimot styrket ved at Foucaults teorier benyttes. Som allerede poengtert bidrar 

diskursanalyse til å «tydeliggjøre at det er personers oppfatninger av sosiale fenomener som 

representeres i samtale», og dermed tar ikke analysen stilling til om det som sies er sant eller 

riktig, men har et utgangspunkt i at oppfatningene må ses i lys av den konteksten som 

etableres av de som deltar i samtalen (Thagaard, 2003, s. 111).  

3.4 Gjennomføring av studien 

3.4.1 Intervjuguide 

Med det semistrukturerte intervjuet, ønsket jeg å inkludere både faktaspørsmål og 

meningsspørsmål (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46), for favne om helsepersonells daglige 

arbeid med makt- og tvangsbruk. Intervjuguiden inneholder 12 hovedspørsmål kategorisert i 

fire temaer om den ansattes bakgrunn, arbeidsplass, deres personlige syn, og lovverk (se 

vedlegg3). Spørsmålene ble valgt for å nyansere tvangsbruk ved å inkludere direkte spørsmål 

om arbeidsplassens rutiner og uttalte holdninger, men også utvide den enkeltes personlige 

syn. Dermed får intervjuguiden frem tanker om holdninger til tvangsbruk, samt kunnskap og 

erfaring med tvang som arbeidsmetode. 

Intervjuguiden starter med temaet bakgrunn som omfatter litt mer demografisk 

lydende spørsmål som alder, utdanning og hvor den enkelte jobber. Deretter spør oppgaven 
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om arbeidsplassen, dens rutiner og prosedyrer rundt tvangsbruk. Videre går guiden inn på den 

enkeltes personlig syn både hva de legger i begreper, men også egen erfaring, tanker og 

følelser rundt tvangsbruk. Avslutningsvis er det direkte spørsmål om lovverk som kanskje ellers 

ikke kommer opp i de andre spørsmålene. Helt tilslutt får den ansatte muligheten til å tilføye 

noe selv.  

Denne oppbyggingen av intervjuguide var helt bevisst med hensyn til den ansatte. Ved 

å først stille mer demografiske spørsmål, får intervjuet en myk start, og ved å følge opp med 

spørsmål rundt arbeidsplassen, vil overgangen til å snakke om tvang potensielt være lettere 

for den enkelte. Tvang er et sensitivt tema generelt, og det å utøve tvang er noe som kan 

påvirke en i mange forskjellige retninger. Ved å starte med arbeidsplassen, er tanken at 

intervjuet først er mer faktabasert, før det i temaet om personlig syn går mer enkeltindividet 

selv. Ved å åpne opp for at informantene selv kan tilføye noe til slutt de ikke føler de har passet 

inn eller som de ikke har fått sagt tidligere i oppgavene, får de enn viss kontroll over egen 

historie.  

3.4.2 Intervju  

Da intervjuguide var ferdigstilt og informantene rekruttert, startet intervjuprosessen. På 

forhånd sendte jeg ut et dokument til informantene (se vedlegg2), hvor de ble informert om 

tema og hensikt, intervjuets lengde, samt at det skulle utføres på båndopptak. Muligheten til 

å trekke seg fra intervjuet med umiddelbar virkning ble understreket muntlig før intervjuet, 

og de fikk tilbud om å lese egen transkripsjon sin i helhet før innlevering av oppgaven. 

Taushetsplikten overfor arbeidsplassen ble understreket og diskutert, og enkelte informanter 

fortalte at de hadde snakket med sine ledere i forkant av intervjuet om hvordan de best kunne 

overholde denne. Etter at informantene fikk anledning til å stille spørsmål ved forskningen, 

skrev de under på at de samtykket til deltakelse. Når båndopptaker ble slått på, startet 

intervjuet.  

Intervjuets lengde ble satt til å vare i om lag én time, men varierte i praksis fra 40 

minutter og opptil to timer avhengig av hvor mye informantene selv snakket og hvilke 

oppfølgingsspørsmål jeg stilte. Etter hvert intervju fikk informantene anledning til å selv ta 

opp noe de syns var relevant som ikke var en del av intervjuguiden, men dette ble stort sett 

en måte for de å understreke eller utdype noe de tidligere hadde sagt, heller enn å legge til 

noe nytt. Én av informantene spurte en god stund etter båndopptakeren var slått av, om å få 
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legge til noe som var vedkommende ønsket å få med. En annen informant sendte en 

tekstmelding et par timer etter intervjuet med noe den var usikker om ble sagt muntlig.  

Jeg anså det som hensiktsmessig å fremstå nøytral til temaet under intervjuene. 

Samtidig ønsket jeg å være oppmuntrende til det som ble sagt, og stille adekvate 

oppfølgingsspørsmål, som ikke kunne forstås som at informantene hadde svart feil på det 

forrige spørsmålet. I et kvalitativt forskningsintervju er det derimot et asymmetrisk 

maktforhold (Kvale & Brinkmann, 2009), selv om jeg forsøker meg på dialogbasert tilnærming. 

Det asymmetriske maktforholdet mellom meg og informantene viste seg enkelte steder, der 

en av de for eksempel la til «hvis jeg svarte riktig på det egentlig?», og de andre informantene 

hadde ulike varianter av det samme. I alle disse tilfellene understreket jeg at det var deres 

opplevelse som var i fokus, og at ingenting på den måten kunne bli feil.  

Fra og med det tredje intervjuet informerte jeg på forhånd om at jeg kanskje kom til å 

fremstå litt rar å ha en samtale med. Dette var fordi jeg fra transkripsjonen på de to tidligere 

intervjuene opplevde at jeg ofte avbrøt informantene med et bekreftende «mm» for å 

oppmuntre fortellingen videre, noe jeg ønsket å unngå i senere intervjuer. For meg var det 

viktig at informantene fikk dele nettopp det problemstillingen etterspør – deres erfaringer, 

kunnskap og holdninger, med så lite innblanding fra meg som overhodet mulig. Fra og med 

det tredje intervjuet gikk jeg dermed bort fra bekreftende lyder så langt det lot seg gjøre. 

Istedenfor smilte jeg og nikket bekreftende til informanten, noe som både kan tolkes som at 

jeg er enig i det som blir sagt, og/eller at jeg hører etter, uten at jeg vet hvordan hver enkelt 

informant opplevde eller tolket denne gesten.  

Det første intervjuet var på det som best kan beskrives som en populær kafé, og her 

lærte jeg mye om det å gjennomføre intervju på en støyende plass. Jeg var bekymret for om 

det informanten sa ble ordentlig tatt opp. Informanten kunne se ut til å dele min bekymring, 

og avbrøt seg selv med «Jeg er.. føler jeg må snakke sånn, veldig ned i den», og bøyde seg ned 

mot diktafonen som lå på bordet. Etter hvert holdt jeg båndopptakeren tett mellom oss. Fordi 

vi begge tilsynelatende var bekymret for lydkvaliteten, kan det at jeg holdt mikrofonen mellom 

oss ha hatt en avslappende effekt, selv om det umiddelbart kan se mer formelt ut. I forkant 

av det første intervjuet tenkte jeg at informanten kanskje ikke ønsket å snakke så fritt om 

tematikken fordi det fant sted på en offentlig plass, men støynivået viste seg i så måte å være 

positiv, da det ikke var mulig for andre å høre på hva vi snakket om med mindre de satt rett 
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vedsiden av oss. Støynivået fikk heldigvis ingen store konsekvenser for lydkvaliteten med 

tanke på transkripsjonen slik jeg (og informanten) fryktet, men ga meg noe å tenke på til neste 

intervju.  

Det neste intervjuet gjennomførtes over telefon, hvor jeg litt klokere enn første 

intervju, dro hjem slik at jeg befant meg i et stille og lite avbrytende miljø. Jeg ringte 

informanten, satte på høyttaler på mobilen, og la båndopptakeren rett ved. Jeg hørte med 

engang at det var litt «støy på linja», men i og med at erfaringen var så god med lydkvaliteten 

gjennom alt støyet i forrige intervju, tenkte jeg det ville gå fint. Dette intervjuet viste seg 

derimot å være veldig preget av støy med tanke på lydkvalitet, og enkelte steder så 

transkripsjonen slik ut «Med plass til tre (uhørlig) pasienter. Da ble det (uhørlig) hvem som 

skulle være inne». I de senere intervjuene jeg gjorde, poengterte jeg på forhånd at jeg ønsket 

å ta det ansikt til ansikt.  

Det tredje ble gjennomført på et kontor på arbeidsplassen til informanten, og 

erfaringen med denne var så bra at jeg i alle senere intervju spesifikt nevnte at jeg foretrakk å 

møtes på «en rolig plass». De tre neste intervjuene ble likevel gjennomført på kafé, ettersom 

hva som var beleilig både for meg og informantene, og disse intervjuene fikk de samme 

utfordringene og fordelene i transkripsjonsprosessen som det første intervjuet.  

3.4.3 Transkribering 

Da intervjuene var gjennomført, startet transkripsjonsprosessen hvor muntlig samtale konkret 

ble omdannet til skriftlig tekst (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 210). Måten dette gjennomførtes 

i denne studien skal diskuteres i lys av transkripsjonens reliabilitet og validitet. Studiens 

metodiske reliabilitet og validitet blir diskutert i sin helhet i et senere kapittel. 

Transkripsjonens reliabilitet, eller pålitelighet, blir sjeldent nevnt i 

samfunnsvitenskapelige intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 211). En måte å teste 

transkripsjonsrelabilitet er gjennom kvantifisert reliabilitetssjekk, hvor man lar to personer 

hver for seg skrive ned det samme intervjuopptaket, og videre lar et dataprogram liste og telle 

over ulike ord i de to transkripsjonene (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 211). Dette var derimot 

ikke aktuelt i denne studien, da taushetsplikten knyttet til innholdet var mellom informantene 

og meg. Istedenfor hørte jeg selv på opptaket flere ganger, gjerne setning for setning, for å 

sikre meg at alle ord ble med i den rekkefølgen de ble sagt.  
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Ved å lytte til opptaket mer enn en gang oppdager man kanskje at noen av ulikhetene 

mellom to personers transkripsjon skyldes dårlig kvalitet på opptaket og at man har hørt feil 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 211). Dette opplevde jeg flere ganger, og jeg kunne ha oversett 

alt fra den minste «jo», til å oppleve at jeg noen steder hadde omskrevet hele setninger uten 

å ha mistet innholdet i den. For eksempel sier en informant at «Det var en del suicid. Folk som 

hadde hatt suicidforsøk da», som jeg først tredje gangen jeg lyttet til setningen, oppdaget at 

jeg hadde endret til at «det var en del suicidalitet». Antakeligvis skrev jeg det fordi det var det 

jeg tenkte at informanten mente, da det er slik min arbeidsplass refererer forhøyet risiko for 

å begå selvmord.  

Andre forskjeller mellom forskere innenfor transkribering kan kanskje ikke utvetydig 

løses, slik som avgjørelser om når en setning slutter, eller når det er pause (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 211). Kvale og Brinkmann skriver om dette at transkripsjonens intersubjektive 

reliabilitet kan utvikle seg til å bli et forskningsprosjekt i seg selv (2009, s. 211). Her måtte jeg 

ta et valg på hvordan jeg best kunne formidle til meg selv hvordan setningen var oppbygd – 

med pauser og det hele. Dette resulterte i at stedene der en setning stoppet og en annen 

begynte, enten ble markert med komma eller punktum avhengig av måten det ble sagt på. For 

eksempel «Det var en.. normal. En sengepost, med 13 plasser». Pauser i setninger ble, slik man 

ser i forrige sitat, markert med to punktum for kortere pauser, mens tre punktum signaliserte 

lange pauser. Beslutningen om å droppe alle stedene der informantene eller jeg sa «eeh» 

mens vi lette etter riktig ord eller lignende, kom også tidlig i transkripsjonsprosessen. Denne 

beslutningen kom fordi det skriftlig sett ga et mer unaturlig brudd i fortellingen enn hva disse 

«verbale tenkepausene» opplevdes muntlig. 

Kvale og Brinkmann fremhever at intervjutranskripsjonens validitet, eller gyldighet, er 

kompleks da det er umulig å besvare hva som er en korrekt transkripsjon, de spør – er det en 

ordrett gjengivelse av historiens muntlige form, eller en idealisert realisering av den samme 

sekvensen (2009, s. 212)? Et viktigere spørsmål angående transkripsjonens gyldighet blir 

derfor om den er relevant for forskningen som gjøres (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 212). 

Oppgavens forskningsspørsmål om ansattes kunnskap og erfaring med tvangsbruk, gjorde det 

naturlig at deres tale ble gjengitt så korrekt som mulig – det er deres beretninger om utøvelse 

som er av interesse for forskningen. Enkelte steder har jeg likevel redigert setningene enten i 

ord eller bokstav, og der er mine erstatninger eller tilføyelser inn i brakker: [ ]. Disse valgene 
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er gjort enten for å styrke anonymisering, for å bedre få frem et poeng, eller for å symbolisere 

at jeg endrer starten av en setning. Andre steder ble det ansett som nødvendig å komprimere 

lengre utredninger for å få frem poenget, og dette er symbolisert som: (…).  

Kvale og Brinkmann (2009, s. 212) hevder at ved å overføre samtale til litterær stil, blir 

det mulig å formidle meningen med intervjupersonens historier til leserne. Tidlig i 

transkripsjonsprosessen falt valget på å skrive all tale i bokmål, samt unngå alle dialektiske 

uttrykk. For eksempel ble «åssen» byttet ut med ord som «hvilken» og lignende. På den måten 

«renskrives» fortellingen til den ansatte uten at rekkefølgen på ordene, eller innholdet i 

setningen, endres. Dette var et bevisst valg, og en måte å gjøre informantene mindre 

personidentifiserende. Som nevnt ble «eeh» kuttet tidlig i transkripsjonsprosessen, da jeg 

vurderte det dithen at dette ikke beriket de ansattes erfaringer med eller kunnskap om bruk 

av tvang. Fra tale til skriftform syns jeg det kunne se ut som de var usikre på det de sa, noe 

som ikke opplevdes i muntlig form. 

Alle disse «transkriptive beslutningene» får betydning for studiens reliabilitet og 

validitet – om andre forskere kan reprodusere denne studiens forskning. Det anses derimot 

som positivt at enhver forsker kan gå inn i studien og tolke dataene forskjellig, og på den 

måten utvide perspektivene på temaet.  

3.4.4 Analyseringsprosessen 

Da alle intervjuene var transkribert, startet analyseringen. I første omgang besto den i å samle 

alle transkripsjonene, og kode de ulike utsagnene etter måten det diskursive objektet 

konstrueres etter tema, både implisitt og eksplisitt. Jeg spør informantene mine om hva de 

tenker om tvang og makt. Et naturlig diskursivt objekt innen slike spørsmål, er jo nettopp 

tvang. En eksplisitt konstruering her er for eksempel en av informantene som sier at «Vi bruker 

jo ikke tvang for å straffe noen. Vi bruker jo tvang fordi det er i et behandlingsøyemed, som 

skal være til, og er til det beste for pasienten», mens en implisitt konstruering fra en annen 

informant for eksempel er «Det er jo for å hjelpe pasienten hvis ikke pasienten, ikke klarer og 

ser behovene sine selv». Begge disse er eksempler på at en konstruering av tvangsbruk som at 

pasienter vet ikke sitt eget beste.  

Etter å ha funnet overordnete tema i fra konstruksjonene i transkripsjonen, fant jeg 

bredere diskurser etter forskjellene mellom tema. De to overnevnte eksemplene er for 
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eksempel to ulike måter å konstruere at pasienter ikke vet sitt eget beste, der den bredere 

diskursen er at tvang er behandling.  

I det tredje trinnet undersøkte jeg konteksten konstruksjonen oppstår i, og spør hva 

kan konstrueringen av objektet på den måten på det stedet oppnå. Noen av informantene 

snakker om at tvangsmidler tas i bruk de gangene det er fare for skade på inventar, personal 

eller pasienter. Handlingen at man alltid går inn med fysisk tvang i de situasjonene, henviser 

til diskursen om at tvangsbruk brukes for sikkerhet.  

I tillegg til at diskurser produserer objekter, produserer de også subjekter, og i det 

fjerde trinnet tok jeg for meg hvor subjektet var posisjonert i diskurskonstruksjonen. En av 

informantene snakker om at de gangene hun har opplevd utagering rettet mot seg, så har det 

typisk vært av kvinner. På den måten posisjoneres subjektet som avhengig av kjønn.  

Videre undersøkte jeg forholdet mellom diskurs og praksis ved å se på mulighetene og 

begrensninger for handling som oppstår gjennom å konstruere verden på spesifikke måter og 

posisjonere subjektet innenfor dette på spesifikke måter. Konstruksjonen om at pasienter vet 

ikke sitt eget beste antyder at det å være psykisk syk fører til at man ikke er i stand til å ta gode 

beslutninger, og at man trenger å utøve tvang for å ta vare på psykisk pasienter. 

I det siste trinnet, undersøkte jeg utfallet av å inneha subjektposisjonene gjennom å 

koble sammen diskursive konstruksjoner og personlig erfaring. Gjennom å inneha 

subjektposisjonen som en som ivaretar pasienter gjennom tvangsbruk, kompenserer 

helsepersonell for at de utviser en nærmest allmektig makt over dem.  

3.5 Reliabilitet og validitet i metodevalg 

Som vist i underkapittel 3.4.3 om transkripsjonen, omhandler validitet og reliabilitet 

henholdsvis til forskningens gyldighet og pålitelighet. Mer spesifikt sier en oppgaves validitet 

noe om hvorvidt metoden undersøker det som skal undersøkes, mens reliabiliteten handler 

om forskningsresultatets konsistens, om man ved gjentatte forsøk kan finne det samme (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 276). Grunnlaget for den kvalitative metodens legitimitet, altså dets 

reliabilitet, validitet og generaliserbarhet, problematiseres som en del av diskusjonen omkring 

fortolkningens betydning i kvalitativ forskning (Thagaard, 2003, s. 21), der diskursanalyse 
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særlig kritiseres den gir stor fortolkningsmakt til den som utfører analysen (Karlsen, 2012, s. 

7).  

Den kvalitative metoden i oppgaven gjør det vanskelig å kvantifisere validiteten. 

Informantene i denne forskningen har stilt opp på bakgrunn av de ønsker å si noe om bruk av 

makt og tvang, og det er ingen måte å vite om informantene er representative for fagfeltet 

generelt. Funnene i studien begrenses på den måten av metoden, og kan ikke generaliseres. 

Oppgavens problemstilling som etterspør helsepersonells erfaring med, holdninger til, og 

kunnskap om bruk av makt og tvang, og det etterfølgende utvalget som jobber innenfor dette, 

må derimot kunne sies å «undersøke det som skal måles», og dermed at studien er valid.  

Reliabiliteten handler her om andre forskere ville fått andre svar av informantene, noe 

man selvfølgelig ikke kan se bort ifra. Med et semistrukturert intervju blir det litt lettere for 

andre forskere å kopiere forskningen tematisk, og bruke den samme intervjuguiden, hvilket 

styrker studiens reliabilitet. Samtidig er det semistrukturens iboende åpenhet for å stille 

oppfølgingsspørsmål, som gjør studien vanskelig å kopiere. Da det ikke er ønskelig å oppnå en 

objektiv sann viten, kan man derimot argumentere for at kvalitativ forsknings manglende 

standardisering også er dets største kvalitet. Ved at forskere kan gå inn med egne subjektive 

tolkninger, kan man for eksempel oppdage flere perspektiver på samme datasett. 

Thagaard (2003, s. 21) påpeker at enkelte metodebøker benytter begrepene 

troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet som alternativ til henholdsvis reliabilitet, 

validitet og generalisering når man snakker om studier med kvalitativ metode: 

«Troverdighet sier noe om forskningen utføres på en tillitsvekkende måte. 

Bekreftbarhet knyttes til kvaliteten av tolkningen og om den forståelsen det enkelte 

prosjekt fører til, støttes av annen forskning. Overførbarhet har referanse til at 

tolkninger som er basert på en enkelt undersøkelse, også kan gjelde i andre 

sammenhenger» (Thagaard, 2003, s. 21). 

Dette til grunn, vurderes studien som å møte kriteriene for troverdighet, bekreftbarhet og 

overførbarhet.  
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3.6 Etiske refleksjoner 

I gjennomføringen av denne studien har det vært flere etiske problemstillinger. Generelt i 

forskning stilles det etiske krav til blant annet informert samtykke, anonymisering og 

behandling av datamaterialet.  

Det etiske hensynet til informert samtykke ble ivaretatt gjennom at informantene fikk 

tilsendt informasjon på forhånd. Dette ble gjennomgått i intervjusituasjonen, der de fikk 

anledning til å stille spørsmål før de samtykket med underskrift.  

Da helsepersonellets identiteter er kjent for meg, må de utvise tillit til at jeg ikke 

misbruker deres opplysninger eller bryter taushetsplikten. Anonymisering ble understreket i 

dokumentet de mottok på forhånd, og videre gjennomført slik beskrevet – 

personidentifiserende dokumenter ble separert fra datamaterialet, og lydopptak ble slettet 

da transkripsjonen var ferdigstilt. I tillegg fikk alle deltakerne fiktive navn. Den eneste 

personbeskrivende egenskapen jeg beholdt i transkripsjonen var kjønn, og jeg valgte også å 

bruke navn som reflekterte informantens kjønn, men ikke liknet deres virkelige navn i 

analysen. Ved å gi de navn som er ulike deres eget unngår jeg at de informantene som vet 

hvem noen av de andre deltakerne er gjennom snøballmetoden, kan lokalisere hvem som sier 

hva. Av samme grunn har jeg heller ikke oppgitt hvor de forskjellige informantene arbeider. 

Fordi kun to av informantene er menn, vil disse være lettere gjenkjennbare for de som 

rekrutterte dem. De er derimot rekruttert gjennom to forskjellige bekjente og arbeider ved to 

forskjellige avdelinger, noe som styrker anonymiteten deres.   

I behandlingen av datamaterialet har jeg anonymisert informantene, og i tillegg 

gjengitt deres beretninger slik de sies, med unntak av dialektiske uttrykk. Jeg har behandlet 

data konfidensielt, og kun benyttet dataene i dette forskningsprosjektet slik det ble forespeilet 

i rekrutteringsfasen. Da oppgaven var ferdigstilt, ble alle personidentifiserende dokumenter 

destruert, noe som, i tillegg til å beskytte informantenes identitet, også er et etisk hensyn til 

behandling av datamaterialet.  

Bruk av tvangsmidler i psykiatrien er generelt et følsomt tema, også for de som utøver 

det i kraft av sin stilling. Dette påvirker de etiske hensynene jeg har måttet ta i forskningens 

metode. Informantene utleverer seg selv og sin kunnskap om og erfaring med bruk av tvang, 

samt holdninger til tvangsbruk. Jeg ber de også om å vurdere egen arbeidsplass’ uttalte 
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holdninger til og prosedyrer i forbindelse med bruk av tvangsmidler. Dette er i sum noe som 

kan oppleves som nærgående. Nærgående spørsmål kan føre til at informantene får 

problemer med enten spørsmålet eller svaret sitt i ettertid, og Thagaard understreker 

viktigheten av at «forskeren ikke stiller for nærgående spørsmål» (1998, s. 98, min uthevning). 

Videre må man ta hensyn til at informantenes beskrivelser uttrykker deres forståelse av egen 

situasjon (Thagaard, 1998, s. 98), og det har vært et mål for meg å respektere verdien i deres 

egne forståelser, også fordi det er den som har vært av interesse for forskningen. 

Opplysningene de gir kan videre være uforenlige med mitt syn på temaet, og deltakerne er 

avhengige av at jeg da respekterer at vi ikke deler samme syn, både i intervjusituasjonen og i 

analyserings- og drøftingsdelen i denne studien. 

Et viktig etisk hensyn innunder temaet om tvangsbruk, fremmet NSD ved å særlig 

understreke at ingen personidentifiserende opplysninger om pasienter kan foreligge i verken 

datamaterialet eller i den ferdige analysen. Informantenes taushetsplikt om slike forhold ble 

fremhevet i informasjonsskrivet de fikk tilsendt på forhånd, og ble gjentatt muntlig før 

intervjuet. Én av informantene fortalte da å ha snakket med sin sjef for å forsikre seg om at 

taushetsplikten overfor arbeidsplassen ble overholdt, mens en annen informant understreket 

at uttalelsene ble gjort på vegne av seg selv og ikke på arbeidsplassens. De 

situasjonseksemplene som er tatt med i analysedelen i denne oppgaven har vært generelle, 

men jeg har likevel valgt å anonymisere kjønnet til pasienten i eksemplene for å ytterligere 

sikre at det ikke er personidentifiserende. Dette er markert som [pasienten]. Fordi jeg ønsker 

å ivareta taushetsplikt, og minske personidentifisering så langt det lar seg gjøre, har jeg valgt 

å ikke oppgi hvilke avdelinger, sykehus eller spesifikke områder informantene arbeider ved.  

Prosjektet er godkjent av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS, 

Personvernombudet for forskning (se vedlegg1), og forholder seg sådan til juridisk bindende 

taushetsplikt. 
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3.6.1 Forskerrollen 

En av de etiske problemstillingene som har vært særlig nærliggende i dette prosjektet, er min 

forskerrolle. Denne kan best beskrives som en «dobbeltrolle» med tanke på faglige bakgrunn 

og arbeidsplass. Jeg har psykologifaglig utdannelse, og jeg er i tillegg ansatt som ekstravakt i 

en åpen psykiatrisk døgnenhet, med kolleger som både tidligere har jobbet, og ennå jobber, 

innen tvungent psykisk helsevern. Jeg arbeider i tillegg deltid ved en institusjon som utøver 

tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. I sum går jeg inn i studien med 

en førforståelse og kunnskap om hva tvang og makt er fra et helsepersonellperspektiv – når 

det kan, hvordan det skal, og hvorfor det eventuelt benyttes, og ikke minst hvordan jeg selv 

opplever å gjøre dette som en del av min arbeidshverdag innenfor et annet lovverk. Min 

førforståelse har også vært førende for utgangspunktet i forskningen – i alt fra temavalg, til 

intervjuguide, selve intervjuet, og ikke minst i analysen, om enn hvor objektiv jeg forsøker å 

være. 

Helt objektiv vil man kanskje aldri kunne være i forskning, særlig ikke når man velger 

forskningstema selv. Jeg er derimot objektiv i så måte at jeg ikke hadde en klar forestilling eller 

en hypotese jeg ønsket å enten forkaste eller bekrefte. Tilnærmingen var helt fra starten av å 

utforske andres erfaringer med et fenomen jeg kjente litt til. Min førforståelse og kunnskap 

opplevde jeg dessuten som positiv i møtet med helsepersonell, da jeg lett forsto 

informantenes «språk». Jeg opplevde at samtalen på den måten kom lettere inn på selve 

kjernen i tematikken – informantenes opplevelse av å bruke tvang, uten at de trengte å 

forklare på et grunnleggende begrepsnivå. Thagaard poengterer at undersøkelser i miljøer 

forsker kjenner, kan redusere avstanden mellom forsker og informant (2003, s. 99). På grunn 

av rekrutteringsprosessen i denne studien, var det enkelte informanter som hadde kjennskap 

om min kunnskap om feltet gjennom jobb, mens andre fikk informasjonen av meg i etterkant 

av intervjuet. Fra transkripsjonene ser jeg ikke en tydelig forskjell blant informantene som kan 

knyttes til deres kunnskap om min førforståelse. Det går heller ikke an å utelukke at det kan 

ha hatt en effekt på måten de valgte å fortelle eller ordlegge seg.  

Kvale og Brinkmann (2009 s. 35) skriver at forskningsintervjuet er «gjennomsyret av 

etiske problemer», og fremhever at forskningen som kommer ut av et intervju vil være 

avhengig av den sosiale relasjonen mellom informant og forsker, og hvorvidt det er rom for at 

informanten kan snakke fritt. Fordi informantene rekrutteres gjennom kollegaer, kan 
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relasjonen beskrives som særlig nær med tanke på om de føler de kan takke nei (NSD, 2017). 

Dermed er det viktig at jeg som forsker viser «respekt for informantens grenser, slik at 

informanten ikke blir forledet til å gi informasjon hun eller han vil angre på i ettertid» 

(Thagaard, 2003, s. 106).  At utvalget rekrutteres gjennom bekjente kan i tillegg føre til at det 

oppleves vanskelig å takke nei til å delta for informantene. Dette fremmer NSD at særlig kan 

gjelde dersom informantene er en kollega, og dette ble dermed en viktig etisk refleksjon i 

relasjon til én av informantene, som er en tidligere kollega av meg. Da vi ikke har noe annet 

enn et hyggelig kollegialt forhold, og jeg i tillegg understrekte at jeg hadde forståelse for om 

vedkommende ikke ønsket å delta, landet jeg tilslutt på å gjennomføre intervjuet. Prosessen 

der utvalget ble rekruttert gjennom kollegaer, kan sådan bære mindre preg av vanskeligheter 

med å takke nei, da dette ikke er mennesker som kjenner eller har møtt meg personlig. Selv 

om potensialet til dette fortsatt består i de situasjonene, var det for eksempel én jeg kontaktet 

som hadde takket ja til å bli kontaktet av meg, som aldri responderte, og dermed ikke følte 

seg forpliktet til å delta. 

De som tilslutt deltok presenteres i neste kapittel, som vil analysere diskursene rundt 

det å bruke makt og tvang i psykiatrien. 
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4 ANALYSE 

I dette kapitlet skal diskursene for bruk av tvang og makt presenteres, analyseres og drøftes i 

lys av teoriene presentert i kapittel 2 og relevant litteratur på feltet. Diskursene kan ikke 

oppfattes som entydige eller komplette, men må knyttes til studiens tema og problemstilling, 

samt anses som produkter av forskers egen tolkning, og analysert basert på forskerens egen 

forståelse. Enkelte diskurser og diskursive konstruksjoner kan derfor sies å overlappe 

hverandre. Utgangspunktet for analysen er en sosialkonstruktivistisk tilnærming hvor det som 

sies forstås ut i fra konteksten det sies i, og diskursene som presenteres forstås derfor som 

rammer som gir føringer for måten helsepersonellet omtaler tvangsbruk.  

Utsagnene som benyttes er små utdrag fra lengre fortellinger, og disse er igjen delt 

opp i mindre deler slik at poengene havner i «riktig kategori». Enkelte funn var derfor 

relevante i flere deler av analysen, men av hensyn til å ikke være repeterende, har det vært 

hensiktsmessig å ikke gjengi utsagn til tross for dette. Andre funn der det var stor grad av 

enighet blant informantene, ble det vurdert som unødvendig å gjengi flere sitater med samme 

innhold, men heller poengtere at dette var det en opplevd enighet om.  

Fra gjennomgangen av transkripsjonene og lokaliseringen av diskursene, var det særlig 

to temaer som fremsto som separate. Som det allerede er poengtert er det mye overlapping, 

og separasjonen i temaer kan derfor ikke forstås som et klart og tydelig definert skille, men 

heller et resultat av at konstruksjonene blir forstått som å si noe mer om det ene temaet enn 

det andre. Diskursene jeg tar for meg om helsepersonellets kunnskap, erfaring og holdninger 

til bruk av makt og tvang er sortert under følgende to temaer: Tvangsbruk, og Kompetanse. 

Diskursene som presenteres under temaet tvangsbruk er Behandling, Sikkerhet, Makt, 

Kontroll, Krenkelse, og Dilemma, og diskursene under temaet kompetanse er Kompetanse som 

premissleverandør, og Holdninger som bidragsleverandør. 

Informantene som deler sine erfaringer er Amanda, Atle, Benedikte, Håkon, Nora og 

Merete. Fortellingene er fra deres erfaring som sykepleier, hjelpepleier, miljøterapeut og 

ekstravakt i avdelinger for psykose lidelser og sikkerhetsavdeling ved tre forskjellige steder i 

Norge.  
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4.1 Tvangsbruk 

Det diskursive objektet i denne studien er tvangsbruk, og måten den fremstår for de som 

arbeider med det. Fra data fremkommer det flere ulike diskurser om bruk av tvang. Som 

informant Atle poengterer  

«Hvorfor anvendes tvang … Igjen da, liksom, hva slags tvang er det man refererer til? 

Tvang brukes jo på flere måter» 

I begrepsavklaringen poengteres det at tvang både kan forstås som formell tvang definert av 

lovverk, og uformell tvang som omfatter handlinger som kan oppleves som tvang. Jeg lar 

derfor informantene selv definere hva tvang er i sine svar, og forstår tvangsbegrepet i tråd 

med den vide definisjonen presentert i innledningskapitlet. De ulike diskursene om tvangsbruk 

som informantene opererer i presenteres fortløpende. 

4.1.1 Behandling 

Den dominerende diskursen om tvangsbruk i denne studien er at tvang er behandling. Alle 

informantene i denne studien oppleves som å ha dette som sitt utgangspunkt. Å snakke om 

behandling i forbindelse med psykiske lidelser kobler jeg til poenget Foucault gjør om at 

galskapens diskurs på et tidspunkt innlemmes i den medisinske diskursen, der man snakker 

om sykdommer i hjernen istedenfor variasjoner i hjernen. Når menneskelig variasjon, plager 

og funksjonsvansker underlegges en medisinsk diskurs, kan man snakke om at de er blitt 

medikalisert (Nye, 2003, referert i Ekeland, 2010, s. 31). Diskursen at tvangsbruk er behandling 

konstrueres på ulike måter av informantene. Atle sier for eksempel at  

«Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen. Vi bruker jo tvang fordi det er i et 

behandlingsøyemed, som skal være til, og er til det beste for pasienten» 

 

Fordi Atle snakker om at «vi bruker tvang», forstås han som å mene den tvangen som 

helsepersonell utøver – tvangsmedisinering og tvangsmidler. Helsedirektoratet slår derimot 

fast at «[t]vangsmidler er tiltak som kan benyttes for å avverge skade, og kan ikke benyttes i 

behandlingsøyemed» (2009, s. 9, min utheving). De definerer tvangsmidler etter Psykisk 

helsevernloven § 4-8 (1999), som mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende 

legemidler og kortvarig fastholding (Helsedirektoratet, 2009, s. 9). Sitatet til Atle er et 



55 

 

eksempel på en diskursiv konstruksjonen i data som sier at psykiatriske pasienter vet ikke sitt 

eget beste som flere av informantene har, der Amanda forteller at: 

«Jeg tenker at det handler om å hjelpe de som ikke klarer helt å hjelpe seg selv. At man 

i perioder kan bli så syk at man ikke ser hva som er sitt eget beste». 

 

Det at pasienter ikke vet sitt eget beste kan forstås som at «det beste», rent normativt, 

ikke er å handle slik mennesket gjør før det utsettes for tvang. Det ser ut til at det er 

helsepersonell, og ikke for eksempel pasienten selv, som vet hva deres beste er. Den tvangen 

som da benyttes er helsehjelp for at de skal kunne nå den beste utgaven av seg selv – et ideelt 

selv. Goffman skriver at totale institusjoner fremstiller seg selv i offentligheten som et 

høyeffektivt maskineri som helt bevisst er oppbygd for å fullbyrde noen få godkjente 

målsettinger, der det offisielle målet er å reforme klientellet i en eller annen ideell norm (1967, 

s. 60). Den ideelle normen kan se ut til å først og fremst handle om å kunne hjelpe seg selv, og 

sådan bli frisk fra sykdom. 

Merete snakker om pasienters behov, og forteller at man bruker tvang «for å hjelpe 

pasienten hvis ikke pasienten, ikke klarer å se behovene sine selv. For eksempel medisiner, eller 

for eksempel mat». På den måten sidestilles mat og medisiner i nødvendighet, som 

grunnleggende behov for psykiatriske pasienter. Når jeg spør Merete senere i intervjuet om 

lovverket bevarer menneskeverdet og autonomi, sier hun:  

«Si før pasienten har fått medisinene sine, og har nektet å motta medisiner. Så er det 

gjerne at pasienten har blamert seg mye, for eksempel da, med tanke på verdigheten 

sin (…) Som den ikke ville gjort om den hadde vært stabil på medisiner. Da tenker jeg at 

da det er viktig at man har det vedtaket (…) Sånn sett tenker jeg det er bra» 

 

Det å stabilisere noe kan handle om å få noe som avviker den ene eller andre veien, 

tilbake til et stabilt nivå, der det stabile nivået oppfattes som normativt. Stabilisering kan 

forstås som at psykiatriske pasienter uten medisiner er ustabile, og tvangsbruk legitimeres på 

den måten gjennom dets stabiliserende funksjon. Dette forstås som at pasienter må bruke 

medisiner for å bli normale, og at uten medisiner er de avvikende – ikke bare i samfunnet, 

men også i forhold til seg selv. Merete sier at pasienten blamerer seg, altså skjemmer seg ut, 

og at det er problematisk for den enkeltes verdighet. Dermed ser det ut til at det er pasientens 
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handlinger, og ikke tvangsbruken, som forstås som nedverdigende, og at lovverket som 

hjemler tvang derfor beskytter verdigheten. 

Flere av informantene benytter seg av begrepet innsikt som forklarende for hvorfor 

tvang iverksettes. Gjennom holdningsundersøkelsen av helsepersonell fremheves det som 

særlig interessant at det å anse «tvang som ønskelig i behandling», korrelerer med synet om 

at «pasienter som er regressive eller mangler innsikt trenger tvang», og de poengterer at 

antakelsen om at mennesker med alvorlige mentale problemer mangler innsikt i egen sykdom, 

er utbredt i psykiske helsetjenester (Husum, 2011, s. 44). Jeg spør Nora om det er noen 

spesielle kjennetegn ved de pasientene som oftest utsettes for tvang, og hun svarer «Null 

innsikt. "Jeg er ikke syk, jeg er frisk"». Dermed kan innsikt forstås som et normativt mål – at 

friske folk har innsikt, og at de som er så syke at de må ilegges tvang, de mangler denne 

forståelsen av seg selv og sykdommen sin. Det at pasientene sier de ikke er syke, blir på den 

måten et slags bevis på at de er det. Dette igjen åpner opp for at de hyppig kan utsettes for 

tvangsmidler, kanskje nettopp fordi de ikke føler kategorien «syk» passer for dem, og 

protesterer med atferd som fører til at tvangsmidler benyttes. Håkon bruker psykiatriske 

pasienter med tilhørende rusproblematikk som et eksempel og forteller: 

«Er jo noen av disse med rushistorikk, som ikke viser god nok, innsikt. Fra vårt ståsted. 

Det er jo viktig å si det! Men hvem er det som har den rettigheten til å, si at - nå har du 

nok innsikt og kompetanse, så nå slapp vi deg løs. Jeg ser behandlerens syn på det, og. 

Skjønner hvorfor». 

 

Håkon understreker at denne innsikten pasientene eventuelt mangler, er innsikt slik 

det vurderes av helsepersonell. Når han stiller spørsmål ved helsepersonells rett til å avgjøre 

dette, så forstår jeg han som å inneha en mer humanistisk forståelse av diagnoser. Innen det 

humanistiske psykologifeltet vektlegger man forståelse av enkeltmennesket på dets egne 

premisser (Teigen, 2017), og sykepleiere som beskrives som å være humanistisk anlagt typisk 

har en fornuftsorientert posisjon der profesjonelle har et særlig «ansvar for at diagnostisere, 

behandle og kontrollere det stigende antall psykisk syke borgere», men samtidig er åpen for 

kritikk for overdreven bruk av tvang og overmedisinering (Oute & Ringer, 2014, s. 79).  

Alle de overnevnte sitatene konstruerer at syke mennesker ikke vet sitt eget beste. Det 

ser ut til at både Amanda og Merete, og øvrige informanter mener at de handlingene pasienter 

i psykiatrien gjør, ikke er deres «virkelige jeg», men et uttrykk for deres sykdom. Informantene 
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opererer derimot innen behandlingsdiskursen på forskjellige måter. Der Atle sier det er det 

motsatte av straff, og Amanda snakker om å hjelpe de som ikke kan hjelpe seg selv på grunn 

av sykdom, sier Merete at tvangsbruk noen ganger brukes for å dekke grunnleggende behov, 

eller for å stabilisere noe ustabilt. Håkon og Nora anser pasienters innsikt i egen sykdom som 

en bidragsgivende faktor til hvorvidt tvang benyttes, der Håkon understreker personalet 

fortolkende rolle i vurderingen av det. Dette synspunktet plasserer Håkon i den mest 

humanistiske posisjonen innenfor denne diskursen.  

Generelt posisjoneres helsepersonellet som et behandlende subjekt, som igjen 

fremsettes som det motsatte til en straffende subjektposisjon. Rollen deres som ekspert blir 

nærmest allmektig i behandling. Denne fremstillingen av helsepersonellets rolle må sees i lys 

av at Helsepersonelloven (1999, § 4) stiller krav til faglig forsvarlighet, der forarbeidene 

understreker at «All helsehjelp skal i utgangspunktet være begrunnet i hensynet til pasientens 

beste» (Ot.prp. nr. 13 (1998-1999)). Dette er i tråd med det paternalistiske grunnprinsippet i 

helseretten som slår fast at man skal ta omsorg for alle uavhengig av den enkeltes autonomi, 

og i noen situasjoner fører dette til at helsepersonell er forpliktet til å ta avgjørelser på 

pasientens vegne «når vedkommende ikke har kompetanse eller evne til å treffe en rasjonell 

beslutning» (Befring, 2016, s. 32). Denne svake paternalismen tillater altså helsepersonell å 

handle på vegne av pasientens interesse (Hoffman, 2009), særlig når pasienter «ikke vet sitt 

eget beste». På den måten forstås subjektposisjoneringen av pasienten som den som trenger 

behandling og helsepersonellet som den som gir det, som en videreføring av juridiske 

formuleringer.  

I konstrueringen av at syke mennesker ikke vet sitt eget beste, kan informantene sies 

å falle innunder det Goffman beskriver som at helsepersonell tilsynelatende har en teori om 

menneskelig natur (1967, s. 70). Han understøtter denne påstanden med at når helsepersonell 

omsetter klienters atferd i moralistiske vendinger som passer til institusjonens angivelige 

perspektiv, må man nødvendigvis også ha noen bredt anlagte forutsetninger om mennesket 

karakter (Goffman, 1967, s. 70). Denne teorien vil i så fall være et «utsøkt middel» for å 

opprettholde sosial avstand mellom personal og klientell, der han poengterer at personal i 

psykiatri tilsynelatende demonstrativt plasserer seg som spesialister på menneskelig natur, og 

videre at de diagnostiserer og foreskriver basert på denne spesialviten (Goffman, 1967, s. 70). 

Dette passer både med den medisinske diskursens fokus på ekspertmakt i favør de utdannede, 
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og den humanistiske anlagte sykepleieren sin vurdering av det særlige ansvaret til 

profesjonelle (jf. Oute & Ringer, 2014, s. 79).  

Teoriseringen av menneskelig natur kan forstås som at helsepersonell plasserer 

pasienten i en «de andre»-kategori utenfor seg selv. «Bestemmelsen av det som ligger utenfor 

oss, inneholder ofte grove generaliseringer av dette "andre", både i tid og rom» (Lie, 2009, s. 

2581), hvilket er i tråd med disiplineringen av individer, der Foucault sier at «Disiplinen foretar 

en romlig inndeling av individene» (1999a, s. 127). Lie hevder videre at «slike generaliseringer 

sier ofte mer om oss selv enn om det vi karakteriserer» og henviser til hvordan samfunnet, og 

især medisinen, gjennom historien har satt merkelapper på noe som avvikende, og dermed 

bekreftet seg selv som normalen (2009, s. 2581). Denne forståelsen samsvarer med Foucaults 

poeng om utelukkelsesprosedyrene i fornuftens språk, der fornuften «har definert seg i 

kontrast til sin "andre", nemlig galskapen» (Aakvaag, 2008, s. 306). Et problem ved dette 

skisseres av Løchen som påpeker at helsepersonell, gjennom å definere de syke som prinsipielt 

forskjellig fra seg selv og som personer man ikke kan ha «affektivt samkvem med», gjør seg 

selv ufølsom og derfor ikke føler skyld og skam (1976, s. 137). Lie foreslår at det er gjennom 

avgrensningen til det unormale «de andre» at vi selv blir normale (2009, s. 2581). Goffman 

(1967) poengterer måten det å være innlagt i seg selv kan påvirke pasienters oppførsel, og at 

denne oppførselen igjen kan kunne tolkes som pasienters «sinnssyke», men like fullt kan 

tilskrives trekk ved institusjonen som «oversettes» til å være personlige trekk ved personen. 

Dermed vil «den andre»-kategoriseringen kunne være begrensende for hvilken forståelse 

helsepersonellet har om atferdens natur.  

Fordi de anser tvangsbruk som behandling, kan informantene forstås som å ha en 

biomedisinsk forståelse av diagnoser, der psykiske lidelser skyldes forstyrrelser på biologiske 

prosesser i hjernen som igjen fører til psykopatologi (Willig, 2003, s. 130). Det biomedisinske 

er det tilsynelatende dominerende paradigmet i den medisinske diskursen, og har påvirket en 

nevrobiologisk forståelse innen psykiatrien, der «klientellet» benevnes som pasienter (Willig, 

2003, s. 130). Når mennesker med psykiske diagnoser anses som pasienter, er det nærliggende 

å tenke at de skal få behandling, og oppfatte tvangsmedisinering som behandling for psykiske 

lidelser, slik Atle, Amanda og Merete og de øvrige informantene i denne studien gjør. Innen 

denne forståelsen vil også annen tvangsbruk kunne forstås som behandling, i den grad det 

gjøres i tro om at det skal hjelpe mot diagnosen, der Atle påpeker at tvang generelt utøves i 
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«behandlingsøyemed». Behandlingsmetoder innenfor et biomedisinsk paradigme legitimeres 

gjennom vitenskapelige kriterium for kunnskapsetablering, altså må det kunne påvises med 

vitenskapelige metodekrav at en behandling virker, og videre at denne virkningen er kausalt 

knyttet til metoden uavhengig av behandleren, situasjonen, eller forhold ved pasienten som 

ikke er direkte relevant for sykdomskonteksten (Ekeland, 2010, s. 32). Forskning på bruk av 

tvang viser at pasienter som motsatte seg medisinering ble liggende lenger på sykehus, og 

foreslår at tvangsmedisinering kunne forkorte innleggelsestiden (Folkehelseinstituttet, 2018, 

s. 5), noe som i så fall vil understøtte påstanden om at pasienter ikke vet sitt eget beste når 

det kommer til medisinering. Andre påpeker at det foreløpig ikke foreligger forskning «som 

viser at bruk av tvang har positiv effekt i behandlingen av psykiske lidelser» (Husum, Hem, 

Pedersen & Aarre, 2017, s. 201), herunder lite forskning som «tilsier at man med sikkerhet kan 

si at tvangsmedisinering gagner pasienten» (Husum et al., 2017, s. 203).  

Subjektposisjoneringen av «pasienten» lokaliserer klientgruppen som en passiv 

mottaker av ekspert-omsorg innenfor en «kureringssti» (Willig, 2003, s. 130). Når 

konstruksjonene her forstås innenfor det biomedisinske paradigmet, blir pasienten objektet, 

fordi sykdom og behandling forankres i en vitenskapelig oppfattelse av en subjektløs og 

naturlig biologisk kropp (Ekeland, 2010, s. 32). Å forstå pasienten som objekt, er i tråd med 

det å arbeide innenfor en total institusjon, ifølge Goffman. Han poengterer at personalet i 

totale institusjoner arbeider utelukkende med mennesker, og som arbeidsemne kan 

mennesket antas å nærmest ha de samme egenskapene som døde ting (Goffman, 1967, ss. 

60-61). Man kan si det skjer en objektivering av mennesket, i tråd med den individualiseringen 

av menneskekroppen, som ifølge Foucault oppstår i løpet av den klassiske tidsalder da man 

for alvor oppdaget «kroppen som gjenstand og angrepsmål for maktutøvelse» (Foucault, 

1999a, s. 122). 

At helsepersonell forstår psykiske lidelser innenfor det biomedisinske paradigmet kan 

knyttes til det Foucaults poeng i Galskapens historie (2000) – at galskap og normalitet 

konstrueres gjennom makten og viten som til enhver tid har hegemoni innenfor psykiatrien. 

Dermed forstås det medisinske paradigmet som å ha hegemoni i dagens psykiatri, hvorpå 

professor Ekeland sier «[p]sykiatrien etablerer seg med andre ord gjennom å studere den gale 

som objekt – eit objekt for medisinens granskande blikk» (Ekeland, 2014, s. 717). En 

hegemonisk diskurs «vil være innvevd i politikk, økonomi, og teknologisk-instrumentell 
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produksjon», der Foucault i The Birth of the Clinic blant annet poengterer at den medisinske 

persepsjonen i vestlig kultur ikke bare er formet av den generelle kulturelle diskursen, men 

også i høy grad former den (Ekeland, 2010, s. 31). Poenget Foucault gjør om hegemonisk makt, 

åpner opp for at det finnes andre forståelser av psykiatri, og at disse kan eksistere på samme 

tid. For eksempel er helsepersonells oppfatning av tvangsmedisinering som behandling i strid 

med hvordan enkelte pasienter oppfatter det, der analyser av pasienterfaringer viser at  

«Bruk av psykofarmaka uten samtykke, eller mot deres protest, vil kunne føles som et 

sterkt traumatisk overgrep, både fordi det kan gripe inn i og forandre pasientens sjelsliv 

og personlighet, fordi det kan medføre bivirkninger av mer eller mindre varig og 

omfattende karakter, og fordi behandlingstiltaket i seg selv kan oppleves som et 

inngrep i pasientens rett til å bestemme over sitt eget liv og sin egen kropp» (Bernt, 

2009, s. 1).  

 

På den måten kan tvangsmedisinering på en og samme tid oppfattes som behandling 

og overgrep. Husum et al. (2017, s. 204) poengterer at tvangsmedisinering kan oppleves som 

en indre tvang i den grad den påvirker tanker og følelsesliv negativt, mens i andre tilfeller som 

det som frigjør mennesket fra negative tanker og følelser som kommer med den psykiske 

lidelsen. Dermed blir den enkelte pasients opplevelse av det, det som burde vektlegges i 

vurderingen av bruken. I Diskursens orden skriver Foucault «[s]iden middelalderen har den 

gale vært den som førte en diskurs som ikke kunne sirkulere som andres diskurser» (1970, s. 

9). Dette er en del av det utelukkelsesprinsippet som omhandler oppdelingen av fornuft og 

galskap. Dette kan forklare hvorfor pasienters opplevelse ikke er den avgjørende faktoren for 

hvorvidt helsepersonell benytter tvang.  

Den gale ble frem til begynnelsen av 1900-tallet og Freuds psykoanalytiske perspektiv 

ansett som stum og språkløs, men Freuds tankeganger erstattet «blikket med hørselen» - han 

lyttet til den gale (Ekeland, 2014, s. 51). Dette paradigmeskiftet varte helt frem til 80-tallet, da 

diagnostisering og medisinske koblinger igjen fikk oppslutning (Ekeland, 2014, s. 51). Gjennom 

behandlingsdiskursen generelt opprettholdes forkastelsens av «den gales tale» - den er 

ufornuftig, og vet derfor ikke sitt eget beste. Når Husum understreker at man burde vektlegge 

pasienters opplevelse, kan det se ut til at det likevel finnes helsepersonell som velger hørselen 

over blikket innad i dagens psykiatri. Om dagens psykiatri sier Håkon at: 
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«Det skal behandles raskt. Pasienten skal videre (…) Så den, produksjonen av pasienter. 

Har blitt mye mer samlebånd, nå (…) innenfor kirurgifeltet, der kan man strukturere 

det. Men, man kan ikke sammenligne psykiatri som en Toyotafabrikk. Det er 

mennesker, det er menneskelige ting som skjer der, det er følelser, reaksjoner, 

bearbeiding» 

 

Han påpeker altså den medisinske diskursens forståelse av den sykdom som maskinfeil 

ved mennesker, og problematiserer dens produserende rolle i psykiatrisk sammenheng. Han 

sier at en slik tankegangen kan passe innenfor kirurgifeltet og forstås dermed som å avgrense 

den medisinske diskursens validitet til det somatiske feltet. Løchen skriver at det er «[alt annet 

enn] enkelt å definere enhver psykiatrisk tilstand i et medisinsk skjema», og henviser til 

Thomas Szasz som mener det kun er en begrenset del av avvikende atferd som kan forklares i 

et sånt skjema (1976, s. x). Mental sykdom, mener Szasz, bare er et annet navn for «problems 

in living» (Løchen, 1976, s. x). Når man setter en diagnose på problemer, innordner man 

problemet i en epistemologi som impliserer en teori om sykdom (Ekeland, 2014, s. 717). 

Diagnosen er en konklusjon om en viss kategori innenfor et diagnosesystem i det medisinske 

systemet det er en del av (Ekeland, 2014, s. 717).  

«Psykiatrien kommuniserer gjerne de fakta som understreker anvendelighet av den 

medisinske modell. Andre motstridende fakta får ikke den samme plass i bevisstheten. 

Den tvilsomme tilhørigheten til det medisinske systemet er problematisk» (Løchen, 

1976, s. x) 

 

Innlemmingen i det medisinske systemet beskrives altså som problematisk for 

psykiatrien, der Løchen sier at tilpasningen har vært «langt i fra spenningsfri» og poengterer 

at man kan høre sarkastiske bemerkninger fra både andre medisinere og psykiaterne selv om 

deres eget fag (1976, s. x). Gjennomgående i denne studien refererer alle informantene til 

psykiatere og psykologer, som «behandlere», og de får en behandlende subjektposisjon i store 

deler av intervjuet. Når Håkon spør i et sitat over her «hvem er det som har den rettigheten» 

til å vurdere om pasienter er frisk nok, så vet han allerede svaret – behandlere. Dermed 

innehar leger og psykologer en samtidig rettslig subjektposisjon.  

Ifølge loven er den faglige ansvarlige for tvangsvedtak psykiater eller spesialist i klinisk 

psykologi, og deres myndighet som faglig ansvarlig tillegges av 17 lovbestemmelser (Kjønstad, 

2005, s. 236). I institusjoner hvor flere helsearbeidere samarbeider i såkalte «team», legges 
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beslutningsmyndigheten til leger jf. Helsepersonelloven § 4 (Kjønstad, 2005, s. 236). På den 

måten får psykiatere og psykologer en helt sentral rolle i det psykiske helsevernet, der legene 

har en særlig sterk posisjon ved at ti av bestemmelsene legger bestemte oppgaver til dem 

(Kjønstad, 2005, s. 236). Ved å bruke tituleringen «behandler» om leger og psykologer ved 

egne avdelinger, viderefører og stadfester informantene den lovbestemte rangordningen 

innad helsevesenet. Fordi ingen andre helsearbeidere enn leger og psykologer tildeles 

bestemte oppgaver innen det psykiske helsevernet, kan den store likestillingen som fremmes 

mellom helsepersonellgrupper i Helsepersonelloven § 48 sies å være lite synlig innen det 

tvungne psykiske helsevernet (Kjønstad, 2005, s. 236). Det at det er helsepersonellet som er 

den som utøver tvangen satt av behandlere, gjør derimot at man også kan forstå 

helsepersonell som rettsanvendere. De har tilgang på, lovhjemmel til, å benytte tvangsmidler, 

men de kan også utøve et faglig skjønn. Helsepersonell forstås som å inneha en rettslig 

subjektposisjon gjennom Helsepersonelloven § 4 (1999) sitt krav til faglig forsvarlighet. 

Selv om det først er fremst behandlere, og til dels helsepersonellet, som posisjoneres 

som rettslige subjekter, konstrueres det at også pasienter er rettsanvendere. Denne 

posisjonen tillegges pasienter gjennom at de informeres om rettigheter, klagerett, og tilgang 

på kontrollkommisjonen, og dette ser tilsynelatende ut til å påvirke behandlingsdiskursen. 

Flere av informantene understreker at det er positivt at pasientene blir hørt og at de selv «blir 

sett i kortene» av kontrollkommisjonen, som Nora kaller det. Men Nora ser også at lovverket 

kan ha negative konsekvenser for behandling:  

«For vi har dessverre sett at pasientene får medhold og skrives ut også er de tilbake 

igjen etter tre måneder. Og det er bare så utrolig kjedelig (…) Det handler om å ha 

oppfølging der ute. Og noen som følger med. Og når ikke det skjer så.. Ja. Jeg tror ikke 

på mirakler da … Men det er bra at pasientene har en rett, altså det er jo bra. (…)  Men 

for de som er veldig, veldig syke, så kan det slå så utrolig feil. Men for noen, så tror jeg 

det er bra. Vi får se (…)» 

 

Her henviser hun til at pasienter som klager på vedtak om tvungent psykisk helsevern, 

kan skrive seg ut om de får medhold i at tvangsinnleggelse er unødvendig. Selv om Nora bruker 

betegnelsen «pasient» gir hun dem likevel en subjektposisjon som ligger nærmere en rettslig 

aktør, en rettsanvender. Dermed kan diagnoser ha en positiv funksjon gjennom at det åpner 

opp for at man har tilgang på visse rettigheter man ellers ikke har, både med tanke på krav til 
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behandling, men også slik i de tilfellene Nora skisserer – rett til å unndra seg tvungent 

behandling. I denne sammenhengen blir diagnosen produktiv. Dette forstås i lys av at 

velferdsforvaltningen i Norge i økende grad stiller krav om medisinske diagnoser for sosial og 

økonomisk støtte, og dermed omhandler ikke diagnostisering bare det å sikre adekvat 

behandling, men det setter også betingelsene for rettigheter til velferdsstatlige ytelser 

(Kolstad & Kogstad, 2010, s. 15).  

Ved å benytte seg av begrepet mirakler forstås Nora som å inneha en biomedisinsk 

forståelse av psykiske lidelser som sykdom i behov for profesjonell behandling, og at noe 

annet gir religiøse assosiasjoner med tanke på bedring. Nora sier her at enkelte pasienter er 

«veldig syke» selv om de rettslig sett er samtykkekompetente, noe som kan tyde på at de 

likevel kan mangle medisinsk «samtykkekompetanse» ut ifra helsepersonalets skjønn. Som 

nevnt er det helserettens grunnprinsipp å ha omsorg og ivaretakelse av alle, men dette 

påpeker Befring at åpner opp for at helsepersonells vurdering av situasjoner kan være en 

paternalistisk fortolkning som overstyrer pasientens autonomi 2016, s. 32). Nora oppfattes 

her i tråd med det Helsedirektoratet viser til når de sier at «[for helsepersonell vil det kunne 

oppleves som uholdbart ikke å kunne gripe inn i en situasjon der pasienten motsetter seg den 

helsehjelp som faglig vurderes å være nødvendig» (2016, s. 4). Dermed posisjoneres 

helsepersonellet som et ekspertsubjekt i tråd med den medisinske diskursen sin favorisering 

av profesjonalitet og ekspertmakt, tilsynelatende over den juridiske vurderingen, men spesielt 

over pasientens vurdering. Foucault skriver: 

«Av og til holdes den gales tale for å være død og maktesløs, den er verken sann eller 

betydningsfull, den kan ikke anses som troverdig i retten, den kan ikke godkjenne et 

dokument eller en kontrakt» (Foucault, 1970, s. 9). 

 

Det kan se ut som om Nora mener at «de gales tale» ikke er troverdig i rettslig 

sammenheng, i alle fall ikke mer enn helsepersonellets tale, i den forstand at selv om de klager 

og får medhold, så kan det likevel være uriktig at de får medhold sett fra helsepersonellets 

side. Satt på spissen kan det å være negativ til pasientenes rettslige posisjon kobles til det 

Goffman skriver om at enkelte helsepersonell oppga at de likte bedre å jobbe med psykisk 

utviklingshemmede fordi de stilte mindre «tidsrøvende anmodninger» med tanke på å bli 
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behandlet etter lover og forskrifter (1967, s. 62), og altså at det er litt brysomt med 

psykiatriske pasienter som krever sin rett.  

Til tross for at Nora beskriver det at pasienter får medhold, som en «dessverre», så 

understreker hun samtidig at det er viktigheten av at pasienter har rettigheter. Derfor forstås 

hun heller som å generelt være positiv til pasienters rettigheter, og som å posisjonere 

pasienter som rettslige subjekter i tillegg til medisinske objekter. Dette kan kobles til 

endringen i synet på pasienter som skjer på 80-tallet i helserettslig sammenheng. På den tiden 

vokste det frem en særlig interesse for pasienter og deres rettigheter, noe som tidligere bare 

var prisgitt helsepersonells kompetanse til å fordele og benytte seg av faglig skjønn (Kjønstad, 

1992, s. 197). Man har altså gått mer bort fra synet på «den gales tale» som noe som ikke kan 

«sirkulere i andres diskurser», og talens stilling i rettslig forstand er tilsynelatende forandret. 

Dermed kan man snakke om at mennesker med psykiske lidelser i større grad blir oppfattet 

som «homo juridicus» (jf. Ugelvik, 2013, s. 442), på lik linje med samfunnets øvrige homo 

sapiens. Der pasienter forstås som homo juridicus, og særlig som samtykkekompetente, faller 

behandlingsgrunnlaget for tvang bort, og det blir vanskeligere å finne argumenter for hvorfor 

man utøver tvang mot dem. Det fremkommer en diskurs som forklarer hvorfor enkelte 

situasjoner likevel krever tvangsutøvelse når behandlingskriteriet ikke er tilstede. Diskursen 

baserer seg på det andre tilleggskriteriet, fare, og omhandler sikkerhet.  

4.1.2 Sikkerhet 

I diskursen der tvang er sikkerhet, forstås sikkerhet som et rettsgode sammen med rett til liv 

og helse, men også som pasient- og rettssikkerhet. Som skissert innledningsvis er 

farlighetskriteriet, altså vurderingen om pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for 

eget liv eller andres liv og helse, et vilkår for tvungent psykisk helsevern (Psykisk 

helsevernloven, 1999, § 3-3). Amanda sier om tvangsbruk at det «handler jo også om sikkerhet 

da, i forhold til utageringer». Alle informantene snakker om at tvangsbruk kan være en 

reaksjon på utagerende atferd, og konstruerer tvangsbruk er skadeforhindrende. Ifølge Håkon 

kan utagering ta flere former;  

«Det vi reagerer på er. Utagering. Mot materiell (…) vi skal forhindre at det, det skjer, 

materielle skader (…) [og] selvfølgelig, skade på pasienten selv (…) Eller at pasienten 

går fysisk til angrep på oss» 
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For Håkon kan tvangsbruk være en reaksjon, og det er tilsynelatende en viss kausalitet 

mellom skadepotensiell atferd og reaksjonen «tvang». Ved å si at det selvfølgelig gjelder 

skader pasienten eventuelt måtte påføre seg selv, forstås Håkon som å mene dette er en den 

viktigste utageringen å reagere med tvang på, i alle fall den mest selvfølgelige. Denne form for 

sikkerhet handler om å sikre liv og helse jf. Farekriteriet (Psykisk helsevernloven, 1999, § 3-3). 

Gjennom å snakke om skade på materiell og på pasienter, kan det forstås som at pasienter 

objektiveres på samme måte som andre ting. Materielle skader på avdelingen i denne 

sammenhengen kobler sikkerheten til å handle mer sikkerhet i HMS-sammenheng – at man 

skal sikre et godt miljø rundt pasientene.  

Om en situasjon der hun måtte bruke tvang forteller Nora om samtalen etterpå, der 

pasienten sier til henne at «men jeg ville aldri ha skadet deg». Nora forteller: 

«Nei, sier jeg, men når du løper forbi meg med en kniv, så sier det seg selv at. Da gir du 

meg ikke noe valg! (…) Og jeg tror faktisk på pasientene når de sier at de vil ikke skade 

oss. Det tror jeg faktisk på at de fleste av dem ikke vil, men noen ganger så går det, så 

blir det sånn, fordi at det blir så opphetet. (…) Og da skjønner de selv (…)  Og da klarer 

man kanskje å unngå, neste episode» 

 

Nora tolker pasientenes utagering mot personal med manglende motiv om å skade, 

men påpeker at tvang likevel iverksettes i situasjoner der skade kan forekomme – det er ikke 

et valg for henne. At det må utøves forstås som at også Nora påpeker kausalitet mellom 

skadepotensiell atferd og tvang som reaksjon. Gjennom å forklare pasientene hvordan Nora 

selv tenker, opplever hun at de forstår hennes side av situasjonen, og beskriver dette som 

potensielt forebyggende for senere utagering fra den pasienten. Tvang brukes her som en 

sikkerhet mot en «farlig livsstil» (jf. Hoffman, 2009).  

Der Håkon fremmer pasientskade som den mest selvfølgelige å reagere på, sier Atle:  

«Men når det er en uskyldig tredjepart det er alltid det verste, enten det er utenfor 

husets vegger i forhold til samfunnsvernet der ute, eller. En uskyldig medpasient som 

har sitt å stri med» 

 

Skadepotensialet er verst når det går utover mennesker som ikke er på jobb. Atle har 

tidligere i intervjuet påpekt at «det er en del av jobben vår, og på en måte, kunne bli flydd på». 
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Mer spesifikt om dette sier Atle ved en senere anledning at I en SMS i etterkant av intervjuet 

fremhever Atle at han ønsker å understreke «sikkerhetsansvaret ovenfor andre pasienter», de 

han i sitatet over kaller «tredjeparten». I en slik forklaring kan det se ut til at det i 

utageringssituasjoner finnes tre aktører; den utagerende, helsepersonellet, og andre personer 

– ofte andre pasienter. Han beskriver tredjeparten som uskyldig – ikke får de betalt for å stå i 

slike situasjoner, og i noen tilfeller er de til og med lagt inn på sykehus for behandling selv. 

Dermed kan det se ut til at tvang legitimeres som reaksjon fordi helsepersonell, i tillegg til å 

måtte ta seg av utagering hos én pasient, også må sikre og beskytte andre mot skade. Denne 

type sikkerhet, handler om å ivareta andres liv og helse. 

Skade og skadeforebygging er tilsynelatende viktige konstruksjoner innenfor 

sikkerhetsdiskursen, og det forstås som eksempler på sterk paternalisme som gir 

helsepersonell tilgang til å krenke pasienters autonomi om pasienten lever en farlig livsstil 

(Hoffman, 2009). Innen denne konstruksjonen posisjoneres pasientene som et farlig subjekt 

og helsepersonellet som et samtidig beskyttende subjekt. Når pasienten i Noras sitat ikke 

forstår tvangsbruken og forteller å være uten et skademotiv, forstås det som pasientens måte 

å posisjonere seg som noe annet enn et farlig subjekt. I de tilfellene pasienten ikke gjentar 

situasjonen som utløste tvangsreaksjon, for å unngå tvangsbruken, kan det være en annen 

måte å distansere seg fra definisjonen som farlig. 

Helsepersonellets rolle som beskyttende subjekt er særlig fremtredende der det 

snakkes om et «sikkerhetsansvar for andre pasienter». I denne konstrueringen av 

sikkerhetsdiskursen er ikke pasientene lengre forstått som én enhetlig «de andre»-gruppe, og 

heller som todelt: «en farlig pasient» og «de uskyldige andre». I en total institusjon må, ifølge 

Goffman, noen normer vike for andre normer. Han sier at «de behandlingsnormene en klient 

rettslig kan forvente, kan naturligvis komme i konflikt med de normene en annen klient ønsker 

seg», og bruker eksempelet at for at enkelte pasienter skal kunne bevege seg fritt innenfor en 

avdeling, må kanskje andre pasienter låses inn på skjermete avdelinger med begrenset adgang 

(Goffman, 1967, s. 63). Denne vurderingen om fordelingen av helsetjenester baserer seg på 

helsepersonellets faglige autonomi, og det er særlig forsvarlighetskravet i Helsepersonelloven 

§ 4 (1999) som setter de rettslige rammene rundt virksomheten.  

Den skjønnsmessige fordelingen av helsetjenester som tar form forstås som et resultat 

av disiplineringen som vokste frem med opplysningstiden, der syke mennesker etter hvert ble 
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registrert, tvungent til å oppholde seg på visse steder, og isolert fra andre syke dersom det var 

behov for det (Foucault, 1999a, s. 129). Dette igjen kan forstås som et eksempel på disiplinen 

innebærer en romlig inndeling, som på sykehus tar form i at syke blir gitt bestemte plasser, 

atskilt hverandre, og at sykehusene blir inndelt i rom, og sykdommer systematisk kategorisert 

(Foucault, 1999a, s. 132).  

Hensynet der noen normer må vike for andre normer kan derimot også beskrives som 

individualiseringen av pasienter, der det poengteres at helsepersonell må ta hensyn til måten 

noen pasienter skiller seg fra andre, at pasienter har ulike behov (Løchen, 1976, s. 123). Innen 

det siste synspunktet poengteres det at ikke alle kan behandles likt, for pasientene er ulike, 

med ulike behov, og har, gitt den medisinske forståelsen av psykiske vansker – forskjellige 

diagnoser.  

En annen konstruksjon innen sikkerhetsdiskursen går ut på at tvangsbruk er 

ivaretakelse av individer. Ivaretakelse kan brukes synonymt med å forsvare og beskytte, og i 

denne konteksten kan ivaretakelse forstås som et rettslig gode og som å omhandle individets 

rettssikkerhet, altså ivaretakelse av sikkerhet ved offentlige inngrep (Befring, 2016, s. 34). Som 

nevnt er det store forskjeller mellom avdelinger i bruk av tvang i Norge, noe som svekker 

forutberegneligheten og dermed også rettssikkerheten. Nora problematiserer dette: 

«Man leser jo i media om at det er institusjoner og avdelinger som gjør mye rart også 

tenker jeg.. Hvor er de. Organene, som skal sørge for at disse avdelingene forholder seg 

til lovverket? For vi er jo omringet av et hav av lovverk. (…) Vi har Kontrollkommisjonen 

som kommer hver fjortende dag … og ser oss i kortene hele tiden, og det er 

kjempeviktig! Det må det være, når du forvalter tvang (…) Hver gang vi, tar fysisk i en 

person, så skal jo vi skrive det ned i en protokoll (…) Og pasienter kan få klage og alt 

mulig (…) Men hvor er de ellers, på mange steder, det skjønner jeg ikke. Det syns jeg er 

litt sånn skremmende» 

 

Helsepersonell posisjoneres dermed som rettslige subjekter i den forstand at de er 

omringet av lovverk og skriver ned noe som forstås som et juridisk dokument – 

tvangsprotokoll. Samtidig påpeker Nora at Kontrollkommisjonen skal sørge for at de forholder 

seg til loven, og se over at de tolker loven korrekt, hvilket gjør at hun etterspør deres 

virksomhet i de avdelingene som «gjør mye rart». De variasjonene mellom avdelinger som 

hun henviser til, er uforenlig med kravet om likeverdig helsetilbud for alle (Hornburg, 2008). 
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Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske 

problem (2008) kom med det Aftenposten beskriver som «knusende kritikk av psykiatrien» 

(Hornburg, 2008). Undersøkelsen konkluderer med at «Behandlingstilbodet i psykisk 

helsevern for vaksne [i Norge] er verken likeverdig eller tilstrekkeleg» (Riksrevisjonen, 2008, 

s. 69), hvilket betyr at mennesker med alvorlig psykiske lidelser er prisgitt området de bor i 

med tanke på tilgangen til spesialisthelsetjenesten, og ikke minst hvilke fagpersoner de møter 

der og i Kontrollkommisjonen. Atle forteller om tvangsvedtak på egen arbeidsplass: 

«Alle vedtak (…) Det skal bedømmes av, ikke bare én … Lege eller psykiater, men av to. 

En ved institusjonen og en utenfor ... Og de som sitter og. De er. De er jo mennesker 

som gjør ting med gode hensikter, for å ivareta de menneskene også, i tillegg til at 

lovverket er der for å ivareta» 

 

Her henviser Atle til at vedtak om tvangsinnleggelse vurderes av flere enn bare 

institusjonen, og tvangsvedtak legitimeres ved at det ikke forekommer på grunnlag av 

avdelingers eget forgodtbefinnende. Når Atle da understreker legens posisjon som 

beskyttende subjekt i relasjon til å ivareta pasienters rettssikkerhet, samtidig som han 

poengterer at leger bedømmer tvangsvedtak, posisjoneres legen som et rettslig subjekt.  

I sikkerhetsdiskursen blir «behandleren» først og fremst forstått som rettsanvender, 

slik Atle skisserer over. Nora fremmer helsepersonell som rettsanvendere gjennom 

protokollføring, og den rettslige kontrolleringen av disse fra Kontrollkommisjonen. Disse 

forståelsene helsepersonell som rettslige subjekter må ses i lys av at nyere lovgivning og 

juridiske betraktninger som oppstår i fremveksten av velferdsstaten, fører til at forvalterrollen 

og profesjonsrollen ikke lengre er to klart atskilte roller i samfunnet, men heller to roller som 

glir over i hverandre (Ohnstad, 2004, s. 141). Selv om det er staten som står for organiseringen 

av spesialisthelsetjenesten, så er det helsepersonell som gjennomfører og forvalter tjenestene 

(Ohnstad, 2004, s. 135). I takt med at forvaltningsloven i økende grad får innvirkning i hvilke 

tjenester som ytes i det moderne velferdssamfunnet, må man i større grad ta i betraktning at 

tjenesteyteren, her helsepersonell i psykiatri, både er en myndighetsutøver og en 

profesjonsutøver (Ohnstad, 2004, s. 118). Der helsepersonell fungerer som 

myndighetsutøvere vil det reises rettssikkerhetsspørsmål om hvorvidt de som mottar 

tjenester får de ytelsene de har krav på, og der helsepersonell er profesjonsutøvere oppstår 

det spørsmål om alle sider av det profesjonelle skjønnet kan eller skal underlegges styring 
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(Ohnstad, 2004, s. 118). Dette plasserer helsepersonell i en maktposisjon over pasienter, og 

informantene konstruerer en maktdiskurs i tvangsbruk.  

4.1.3 Makt 

Diskursen som påpeker at tvang er makt, sees i lys av at dagens psykiske helsevern er tilknyttet 

forvaltningsidealer som åpenhet, informasjon og brukerstyring for å forhindre maktovergrep 

i alle ledd fra saksbehandling til behandling (Joranger, 2009, s. 1186). Forvaltningsidealene har 

sine røtter fra den franske revolusjonens politiske menneskerettighetsidealer fra 1700-tallet, 

og man har tilsynelatende fra da av «hatt en forestilling om at det er en komplementær 

sammenheng mellom forvaltningsbegrepenes verdimessige ladninger og maktbruk. Jo mer av 

det ene, desto mindre av det andre» (Joranger, 2009, s. 1186). Det er derimot tendenser til 

økt bruk av makt i psykisk helsevern, og dermed er det ikke et helt klart samsvar mellom 

demokratiske idealer og behandlingsmetoder (Joranger, 2009, s. 1186).   

Koblingen tvang har til makt konstrueres som at å utøve tvang er å utøve makt. Atle 

som beskriver begrepet tvang som «Det er jo noe du. Gjør noe mot en annens vilje, eller. 

Krever. Noe av noen, som går mot deres vilje». Dette synspunktet kan forstås som en klassisk 

måte å anse makt på, der A gjør noe mot B som er mot Bs ønsker. For Atle fremstår tvang som 

en handling, et krav, og bruk av makt. Det går utover pasienters selvbestemmelsesrett. Nora 

forteller: 

«Tvang.. Da har du mistet retten til å bestemme selv. Rett og slett! (…) Jeg skjønner 

ikke at folk kan bruke det ordet så lett! Fordi du, da har du tatt i fra et menneske retten 

til å kanskje gå på do alene, å dusje alene. (…)  Jeg tror ikke folk aner hva det ordet 

innebærer egentlig. For å ha jobbet på en, lukket avdeling der du, faktisk av og til 

fotfølger folk (…) Det er tvang! Du har mistet retten til nesten så å si alt selv. Eller du 

har mistet retten til alt» 

 

Her tolker jeg Nora og Atle som at tvang alene er å frata rettigheten pasienten ellers 

har til selvbestemmelse. I det å overstyre selvbestemmelsesretten ligger det mye makt. Når 

Nora sier at ordet brukes for lett henviser hun til at begrepet brukes i sammenhenger som hun 

mener blir triviell sammenlignet med tvang i psykisk helsevern. Det at pasientene fratas 

selvbestemmelsesretten i en tvungent avdeling, fører til at helsepersonell havner i en 

maktposisjon over pasienten, der pasienten nærmest infantliseres. Dette kan forstås som det 

Goffman skriver om at den totale institusjonen «ødelegger eller besudler» de handlingene 
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som tilhører den rollen mennesket har utenfor institusjonen som beviser for mennesket selv 

og de rundt at han er et menneske med «"voksen" selvbestemmelsesrett og handlefrihet» 

(1967, s. 38, min oversettelse).  

Konstruksjonen helsepersonell bestemmer hverdagen, viser seg hos Merete som 

definerer makt som at: «[a]ltså, makt da tenker jeg å ha makten til å, for eksempel, bestemme 

hverdagen til et annet menneske». Hun sier senere i intervjuet at  

«jeg hadde blitt en forferdelig pasient hadde jeg blitt lagt inn her for å si det sånn (…) 

Du er et voksent menneske (…) de har makt til å bestemme når du skal stå opp, når du 

skal legge deg, når du skal spise, hvilke måltider, hva du skal gjøre (…) medisiner alt 

mulig (…) Det må være vanskelig for pasienten å forholde seg til dag ut og dag inn (…) 

Det er beundringsverdig hvordan pasienter takler det da» 

 

Her inkluderer tap av selvbestemmelsesrett også tap av retten til å bestemme sin egen 

hverdag. Det at Merete selv ville vært forferdelig og at det er beundringsverdig at pasienter 

takler det, forstås som å hevde at den totale institusjonen er totalt forskjellig fra livet utenfor. 

Som Goffman, bruker Merete ordet voksen, og posisjonerer på den måten helsepersonellet 

over pasientene der pasientene nærmest fratas sitt «voksne jeg» og behandles som et barn. 

Goffman beskriver den totale institusjonens døgnlange ansvar for pasientens liv som 

institusjonens måte å infantilisere pasienter (Kringlen, 2001, s. 186). Det at pasienter «takler» 

sin infantiliserte subjektposisjon forstås som at pasientene har tilpasset seg psykiatrien som 

en typisk del av pasientkulturen (Kringlen, 2001, s. 186), og dermed at de har blitt 

«institusjonalisert». Sådan kan man argumentere for at Merete antakeligvis hadde «taklet 

det» på samme måte som pasientene hun er imponert over, nettopp fordi det er en del av 

prosessen i en total institusjon.  

At helsepersonell har makt til å «bestemme hverdagen», henviser til det informantene 

kaller «husregler», «rutiner» eller «rammer» på avdelingen. Et av symbolene for 

selvbestemmelsesrett er ifølge Goffman «en viss margin av selvvalgt uttrykksatferd – enten 

det dreier seg om motvilje, hengivenhet eller likegyldighet» (1967, s. 39, min oversettelse), 

noe som dermed kan sies å være fraværende dersom en pasient skulle ha motsatt seg for 

eksempel husregler. Goffman plasserer husordensregler innunder det han kaller for 

privilegiesystemet som finnes i totale institusjoner, der han skriver at han oppfatter 

mottakelsesprosedyren til avdelingen, som «stripper klienten for tidligere støtter», som 
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institusjonens metode å forberede pasientene på husets regler (1967, s. 42). Slik kan 

institusjonens iboende husregler i seg selv er maktutøvelse gjennom å være en fratakelse av 

pasienters selvbestemmelse. Det kan også forstås som tvang, innenfor definisjonen på 

uformell tvang. Denne forståelsen understøttes av at Helsedirektoratet (2009, s. 21) lister opp 

psykisk helsevernlovs § 4-2 (1999) om husordensregler som en del av tvangstiltakene som kan 

iverksettes innunder gjennomføringen av psykisk helsevern. Når jeg spør Merete om de 

typiske husreglene eller rammene, altså de hun beskriver som maktutøvelse, også er å utøve 

tvang, svarer hun derimot avkreftende. Hun forklarer: 

«Man tvinger jo ikke pasienten opp, man på en måte oppmuntrer pasienten og 

oppfordrer pasienten til å stå opp. Hvis pasienten ønsker å sove, så får de jo det, det er 

ikke sånn at vi drar dem opp av sengen. (…) Er veldig usikker på - det er jo på en måte. 

Tvang.. Nei, jeg er ikke helt enig i at det er tvang, men vi. Bestemmer, altså, vi har faste 

tider med måltider og sånn (…) Da må de møte opp til måltidene, og det er frivillig å 

møte til måltidene (…) de får ikke noe mat mellom de måltidene for eksempel (…) det 

er viktig med, for alle mennesker, å ha rutiner i hverdagen da» 

 

Selv om tvangsbruk kan være maktutøvelse, anser ikke Merete nødvendigvis 

maktutøvelse som tvangsbruk. Med «oppmuntrer og oppfordrer» som det motsatte av å 

tvinge forstås hun som å mene at tvang er fysiske handlinger– for eksempel at man «drar de 

opp av sengen». Denne betegnelsen på hva tvang er for Merete, viser at hun først og fremst 

definerer tvang som den formelle, lovbestemte. 

Det er viktig for alle å ha rutiner sier hun, men det kan synes som at rutinene som 

avdelingen fastsetter er mer riktige og viktige enn de pasientene eventuelt selv måtte ha. I 

denne konstrueringen ser det ut til at pasienter tilsynelatende mangler rutiner, og at det er 

en del av sykdomsproblematikken deres i første omgang. Fastsetting av rutiner forstås derfor 

som en del av veien til å bli frisk.   

Merete benytter seg også av begrepet «bestemme» som noe annet enn å tvinge 

pasientene til å gjøre noe. Generelt kan det at noen bestemmer over deg kobles til en foreldre-

barn-relasjon, og sier noe om en over- og underordning i makt i disfavør av pasienten. Dette 

kan forstås som det patriarkalske utgangspunktet for helseomsorgen, der den myke 

paternalismen henviser til helsepersonells anledning til å utøve sosial kontroll (Hoffman, 

2009). Om noen for eksempel bestemmer når du skal spise, så blir man jo i stor grad tvungent 
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til å gjøre som de sier, ellers får du ikke mat. Hvis pasienter nekter å spise mat i psykiatrien, 

kan det uansett fattes vedtak om tvangsforing dersom det vurderes som helseskadelig. Det er 

vanskelig å se hvordan pasientene da møter frivillig opp til måltidene, alternativene som kan 

likne selvbestemmelse er tilsynelatende tatt fra dem. Håkon snakker om «uformell tvang» på 

sin avdeling og forteller  

«Det er mange uformelle [tvangsmidler].. Husreglene våre sier at det (…) Hvis det 

hindrer de andre å være i miljø, så må man begrense i en eller annen form da. Og da 

kommer det jo en form for tvang da. Motivering! (…) Men det er jo på en måte en 

uformell tvang. Fordi at det blir lagt innunder en struktur ikke sant. For at vi skal kunne 

ivareta.. De forskjellige pasientgruppene vi har inne samtidig, som er i forskjellige 

stadier også» 

 

Der Merete plasserer begrepene «oppmuntre» og «oppfordre» som noe annet enn å 

tvinge, bruker Håkon det nært beslektede begrepet «motivere» som en form for uformell 

tvang, nettopp på grunn av den strukturerte naturen ved det. Dette er igjen et eksempel på 

det Goffman poengterer om at enkelte pasienters normer må vike for andre pasienters 

normer i en total institusjon (Goffman, 1967, s. 63), der den enkeltes behov for å snakke høyt 

om temaer som ikke er tillatt av husordensreglene, må vike av hensyn til pasientene rundt. 

Håkon problematiserer dette og sier: 

«Man skulle ikke prate om sykdommen sin ute i miljøet. Ikke om politikk og ikke om 

religion. Men hvordan kan man styre alt dette her, sånn når vi har valg? For eksempel. 

Og når vi har høytider.. Og hvor ille er det å prate om sykdom? Hvor går grensen? For 

da kan du og jeg ha forskjellige preferanser. Er det så galt?» 

 

Disse temaene er det lett å tenke seg til at kan ha like mange ulike meninger som det 

er ulike mennesker innenfor institusjonens fire vegger. Kanskje er ikke psykiatrien en arena 

for politisk debatt, men det er likevel grunn til å spørre seg om det er nødvendig å benytte 

uformell tvang på det at psykiatriske pasienter er opptatt av valget, feirer jul eller snakker om 

grunnen til at de er innlagt i første omgang.  

Å snakke om motivering, oppfordring og oppmuntring, kan forstås som første steg på 

veien i det Goffman beskriver som å holde opp belønninger innad i den totale institusjonens 

privilegiesystem. Han sier at det tilbys et antall «klart definerte belønninger eller privilegier til 

gjengjeld for klientenes etterrettelighet over personalet i ånd og gjerning» (1967, s. 43, min 
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oversettelse), og han poengterer at disse er goder som ellers kan regnes som selvfølgelige for 

pasientene, for eksempel hvordan de vil ha kaffen sin, eller slik som i de nevnte tilfellene av 

Merete og Håkon – når de vil å stå opp eller spise, eller hva de vil prate om. Goffman skriver 

at når slike goder holdes opp som muligheter for klienter, så kan det se ut som det har en 

reintegrerende virkning i den forstand at det gjenoppretter en forbindelse til deres «tapte 

verden» og fungerer dempende på symptomene av et «tapt jeg» (1967, s. 43). Når man 

derimot overtrer reglene, skjer det ifølge Goffman en avstraffelse. Dermed kan det at 

pasienter ikke får mat utenom de fastsatte måltidene, eller må gå på rommet sitt dersom de 

tar opp temaer som ikke er lov, kunne forstås som en straff for å brutt husordensreglene om 

måltidsrutiner og godkjente temaer. Det blir en måte å disiplinere pasienter på. Goffman sier 

at ved å benytte trusler, belønninger eller overtalelse kan man gi menneskelige objekter 

instrukser og regne med at de overholder disse på egenhånd (1967, s. 65). Han snakker om en 

selvdisiplinering lignende den indre kontrolleringen Foucault sier er iboende i 

governmentality-samfunnet, der man etter hvert «regjerer», styrer, seg selv til å handle på 

den måten man er disiplinert til å handle. På den måten forstås Håkon og Merete som å her 

skissere at makten ikke bare er undertrykkende, men at den også er skapende, en produktiv 

kraft. Gjennom sosiale reguleringsprosesser produserer makten et sosialt rom som gjør at man 

vil handle på forutsigbare måter og hindrer avvikende og uhensiktsmessig atferd (Askheim, 

2012, s. 85). 

Om helsepersonell sin maktutøvende rolle, forteller informantene at den skjer 

umiddelbart og er der kontinuerlig. De konstruerer det på forskjellige måter, der Nora for 

eksempel forteller: 

«Det er med en gang, med en gang jeg setter på meg alarmen og nøkler så utøver jeg 

makt (…) Det er greit du åpner kjøkkendøren sånn at de kan gå å hente seg kaffe. Men 

med en gang. Vi må gjøre den jobben, så utøver jo vi makt. Så det gjør vi fra vi kommer 

til vi går (…) Det må man ikke glemme et sekund hos oss (…) For hvis du utøver makt. 

Da ser du jo ned på pasienten» 

Merete på sin side sier: 

«Jeg syns det er veldig vanskelig, altså det er en del jeg ikke liker ved min jobb, det er, 

altså vi har så mye makt og det er jo bare tvang med en gang de setter foten innenfor 

avdelingen her, de blir jo lagt inn på tvang, mange av de … Så det, det syns jeg, det er 

baksiden av den jobben her syns jeg. Samtidig så ser man at det er behov for det» 
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Jeg tolker både Nora og Merete som at det å være helsepersonell er synonymt med å 

inneha mye makt. Merete understreker at når pasientene setter foten innenfor avdelingen får 

helsepersonell makt til å utøve tvang mot de, mens Nora fremhever at makten skjer 

umiddelbart når helsepersonellet setter foten sin innenfor. Denne forskjellen i hvem som er 

det påvirkende subjektet i det makten oppstår, får forskjellige konsekvenser. Merete beskriver 

det som en del av jobben hun ikke liker, noe jeg tolker som at det å utøve tvang og inneha 

makt over noen andre kun er en del av jobben som helsepersonell, at det finnes flere deler 

ved jobben, og andre deler som hun liker bedre. Nora på sin side sier at makten er jobben, og 

forstås som at makt gjennomsyrer alle de andre oppgavene, særlig når hun sier at det er noe 

de gjør fra de kommer til de går.  

Merete sitt utgangspunkt er i tråd med Goffman sitt der han skriver at den totale 

institusjonens fortolkende og forklarende funksjoner oppstår automatisk når klienten inntrer 

institusjonen, der personalet, ifølge Goffman, er av den oppfattelse av at klienten er en slik 

type person som institusjonen er beregnet å ta seg av (Goffman, 1967, s. 68). I tvungent 

psykisk helsevern, må personen som trer inn være en psykisk lidende person, noe annet ville 

vært «forrædersk» (Goffman, 1967, s. 68). På den måten får klientene i totale institusjoner 

merkelapper (Goffman, 1967, s. 68). Motsatt kan man derimot også argumentere for Nora sin 

måte å konstruere maktrelasjonens opphav: at når personalet kommer på jobb, oppfattes de 

som en type person som tar vare på pasientene med en nærmest allmektig makt over 

pasientene.  

Fra informantene fremkommer det flere sider ved helsepersonellet som kan påvirke 

tvangssituasjoner, og dette forstås som en måte å konstruere maktrelasjonen mellom 

personal og pasient. Utsagn fra Amanda, Nora og Håkon forstås som at deres kjønn og alder 

kan ha en beroligende eller triggende effekt på situasjoner som i andre tilfeller med andre 

sammensetninger ville kunne ført til det motsatte:  
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Amanda:  

«De pasientene som har utagert i situasjoner som jeg har vært i, mot meg, prøvd å 

skade meg, er kun unge jenter på min egen alder. Jeg har blitt truet av menn, men de 

har aldri gjort noe fysisk sånn på meg, og det er på en måte noe man ser da at, menn 

ofte ikke slår damer» 

Nora: 

«Jeg kan ha en veldig dempende effekt ikke sant, jeg forbinder jo. Jeg er jo litt sånn, har 

kommet i den alderen at jeg kan være moren til mange av dem. Det også har en 

beroligende effekt, ikke sant» 

Håkon: 

«La oss si du møter. En pasient, litt yngre, litt eldre enn meg. Også skal en. Sykepleier 

på, 24 år. 25 år, 30 år, 46, fortelle hvordan, du bør prøve å leve livet ... Det. Er jo. Svært, 

svært utfordrende» 

 

Dermed posisjoneres subjektet i tvangsbruk som avhengig av alder og kjønn, der 

pasienten tildeles både en agensposisjon av Amanda og Håkon, og en infantilisert posisjon av 

Nora. Der Nora snakker om sin egen beroligende effekt som en slags omsorgsgivende mor, 

forteller Håkon noe om måten maktposisjonen helsepersonellet har, kan komme i klinsj med 

andre maktforhold ellers i samfunnet, slik som at eldre står i en maktposisjon over yngre. 

Amanda henviser derimot nettopp til et samfunnsvedkjent maktforhold: mannens fysiske 

overlegenhet, og hennes opplevelse er at mannlige pasienter tar hensyn til hennes fysiske 

underlegenhet. Det at maktforhold innad i institusjonen kan være i klinsj med maktforhold 

ellers i samfunnet, forstås som et eksempel på det Goffman poengterer om at de rollene 

pasienter har utenfor institusjonen som beviser at de er voksne, ødelegges eller krenkes i den 

totale institusjonen (1967, s. 38). Det at pasienter kan reagere dersom rollene deres utenfor 

ikke tas hensyn til av helsepersonellet, kan forstås som pasientenes opposisjon mot den 

barnlige rollen de får i den relasjonen til personal. På den måten kan det at de mannlige 

pasientene oppleves å ta hensyn til Amandas fysiske underlegenhet, forstås som deres måte 

å holde på «den de er» i samfunnet utenfor institusjonen.  

Maktforholdet mellom pasient og helsepersonell konstrueres som at relasjonen til 

pasientene er en allianse. Atle forteller at  
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«Vi jobber jo hele tiden med at, vi må ha en tillitsallianse, og en relasjon. Du skal ha den 

alliansen med pasienten etter at du har utøvd tvang. Da, må vi, egentlige være enig i, 

etterpå, at du brukte tvang, ellers så har du ikke noe relasjon med de noe mer. Og det, 

opplever jeg går veldig fint» 

 

Allianserelasjonen til pasientene er ifølge Atle basert på tillitt. Når han sier at dette er 

noe man «skal ha» og «må ha» er det tilsynelatende et mål for helsepersonell å oppnå. Målet 

om allianse kan forstås som det Statens helsetilsyn kaller relasjonell kompetanse hvor det 

vektlegges at «evnen til å initiere, utvikle og vedlikeholde en god relasjon til pasientene er en 

helt grunnleggende forutsetning for å kunne arbeide innen psykisk helsevern» (2001, s. 20). 

Nora sier at tvangsbruk i seg selv «ødelegger jo noen relasjoner mellom oss og, med engang vi 

bruker det, så kan jo relasjonen, kanskje månedsvis med relasjon bare bli ødelagt». På 

spørsmål om hvordan det føles svarer hun at  

«Det er skikkelig kjipt! For det er den viktigste, ikke sant, i et behandlingsforløp, er jo 

den der relasjonen, vi klarer å skape med pasienten, for å få samarbeid. (…) Så. Blir det, 

det blir noe som blir ødelagt da. Det er ikke bra» 

 

Når Atle understreker at det må finnes en enighet blant partene om at tvang e brukt, 

og at Nora sier tvang ødelegger månedsvis med relasjonsbygging, sier noe om viktigheten av 

relasjonen fra personalets side. Dette støttes av tidligere forskning på helsepersonell har 

funnet at tvangsmiddelbruk «kunne skade personell-pasient alliansen» (Wynn, 2003, s. 453) 

og at «tvang kan ødelegge behandlingsrelasjonen» (Husum, Finset & Ruud, 2008, s. 419). 

Relasjonen mellom helsepersonell og pasient anses i dag som den viktigste forutsetningen for 

vellykket terapi, og «det psykiske helsearbeidets absolutte kjerneverdi» i mange helsefaglige 

kretser (Karlsen, 2012, s. 8), slik informantene i denne studien også gjør. I de tilfellene tvang 

likevel brukes, fremsetter Atle at åpenhet og ærlighet, og ikke minst enighet, kan være 

beskyttende faktorer mot relasjonsbrudd. Forskning har vist at pasienters egen vurdering av 

relasjonen med helsepersonellet er sterkest forbundet med effekt av den såkalte «alliansen» 

(Ryum & Stiles, 2005, s. 999; Karlsen, 2012, s. 8). 

Allianse benyttes ofte om avtaler mellom for eksempel politiske partier eller land om 

å «passe på ryggen til hverandre» i krig, og kan dermed tolkes som at pasient og personal har 

en avtale, og at de støtter hverandre i «kampen mot galskapen». Allianseformuleringen av 
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relasjonen er interessant fordi den fremstår uforenelig med den skjeve maktbalansen et 

personal-pasient forhold er. Pasientrettigheter ble som nevnt et tema på 80-tallet, der en av 

grunnene til den økte oppmerksomheten nettopp skyldes at man slo fast at det forelå en 

maktubalanse i helsepersonell-pasient forholdet i disfavør pasienten (Kjønstad, 1992, s. 193). 

På grunn av konteksten bruken av allianse-begrepet oppstår i, kan man anta at det er snakk 

om en såkalt terapeutisk allianse, som stammer fra Sigmund Freuds psykoanalyse. Alliansens 

rolle i terapi har vært gjenstand for debatt i årenes løp, der kognitive og atferdsorienterte 

modeller hovedsakelig har betraktet alliansen som «en nødvendig forutsetning for terapi» 

(Ryum & Stiles, 2005, s. 999), slik som Atle og Nora, og tidvis de andre informantene, også ser 

ut til å mene.   

Idealet om gjensidig relasjon mellom helsepersonell og pasienter i psykisk helsevern – 

et jeg-du forhold mellom to likeverdige personer, som fremmes i Stortingsmeldingen Åpenhet 

og helhet, står i kontrast til realiteten der personalet vanligvis er den som stiller betingelsene 

for måten forholdet mellom «innsatt og ansatt» skal være (Løchen, 1976, s. 13; Karlsen, 2012, 

s. 8). På den måten mangler relasjonen den gjensidigheten som er nødvendig for å opprette 

en likeverdig subjekt-subjekt relasjon mellom de ulike aktørene, og forholdet fremstår 

hierarkisk og ensidig (Karlsen, 2012, s. 8). Oppfatningene om hvordan samspillet mellom den 

personal og pasient bør være, kaller Løchen personellets ideal med tilhørende retningslinjer 

og normer for riktig atferd og holdninger, og han poengterer at pasienter sådan blir flettet inn 

i andres idealer (1976, s. 13).  

Goffman skriver at personalets oppfattelse av pasienter som menneskelige vesener 

kan forsterke personalets opplevelse av at overtredelser pasienten gjør krenker deres 

moralske verden, at de forventer en fornuftsorientert holdning i et fornuftig vesen, og at føler 

seg «oppbrakt, fornærmet og utfordret» når pasienten ikke oppfører seg ordentlig (1967, s. 

66). Løchen på sin side sier at den sosiale avstanden, den upersonlige tilnærmingen, 

helsepersonell typisk har overfor pasientene, gjør at de unngår mange vanskeligheter med for 

eksempel angrep fra pasienten fordi de vil forvente mindre av vedkommende (1976, s. 143). 

Slik Atle og Nora formulerer seg om relasjonen til pasientene over her, kan det derimot tyde 

på at det i nyere tid, finnes en mer personlig relasjon til pasientene, men at det er personalet 

som krenker pasientenes moralske verden og anses som den som ødelegger en relasjon 
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gjennom å bruke tvang. Dermed kan det å bruke tvang som middel ha et annet mål enn 

maktutøvelse, og data fra informantene foreslår at tvang brukes for å kontrollere. 

4.1.4 Kontroll 

Diskursen som sier at tvang er kontroll kan sees i lys av opplysningstidens fremvekst, der den 

samfunnsmessige administreringen og kontrollen av galskap oppsto (Ekeland, 2014, s. 718). 

Opplysningstidens tendens til objektiv forskning førte til at mennesket og menneskelig 

variasjoner i økende ble grad kategorisert og sortert gjennom måling og sammenligning på 

samme måte som planter og dyr, der det nyttige ble atskilt det unyttige (Ekeland, 2014, ss. 

717-718). Galskap ble et problem som måtte løses gjennom på samme måte som andre deler 

av naturen – gjennom kontroll for å mestre og forbedre det (Ekeland, 2014, s. 718). Ekeland 

henviser til Foucaults «interessant[e] historiske observasjon» om at samtidig som kategoriene 

griper forklarende inn, forsvinner verdien av å ta for gitt menneskelig mangfold og variasjon, 

mens bipolare opposisjoner som gal/normal og syk/frisk blir en del av tilværelsen (Ekeland, 

2014, s. 718). Dette beskrives som en nødvendig forutsetning for den samfunnsmessige 

administreringen og kontrollen av galskap (Ekeland, 2014, s. 718). Goffman hevder at 

personalets oppgave er nettopp å kontrollere klientellet og forsvare institusjonens offisielle 

formål (Goffman, 1967, s. 68). Amanda forteller om det å bruke tvang: 

«At man tar så kontroll over et annet menneske, det gjør jo noe med deg, det er jo 

ubehagelig (…) men jeg prøver jo på en måte å tenke at det er nødvendig og at det er 

til hjelp da. Men hvis de har veldig reaksjoner i ettertid så, er det jo bare veldig trist 

sånn, ja» 

 

Det at tvang brukes som et middel for kontroll, oppleves som negativt for Amanda, 

men hun legitimerer også kontrollen som at det er til hjelp for pasientene. Merete forteller: 

«For når de blir lagt i belter så tar vi over styringen totalt (…) de kan ikke på do når de 

vil, de kan ikke gå og hente seg et glass vann når de vil, de må spørre om alt. Og bare 

dét kan mange pasienter syns være vanskelig, å spørre om hjelp (…) Det forstår jeg at 

mange pasienter syns er vanskelig. Og egentlig helt jævlig» 

 

Man tar over kontrollen på et menneske til et nivå der tilgangen til primærbehov blir 

begrenset. Som Foucault bruker Merete begrepet styring, og knyttes dermed til institusjoners 

iboende disiplin, og mer spesifikt disiplinens kontrollerende natur.  
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Utsagnene til Amanda og Merete over konstruerer at tvang brukes for å kontrollere 

pasienter. Goffman beskriver som hovedformålet med en «sykepasserkultur», nemlig å 

«skaffe seg kontroll over pasienten – en kontroll som må opprettholdes uten hensyn til 

pasientenes velferd» (Goffman, 1967, s. 68, min oversettelse). Løchen henviser til forskerne 

Dunham og Weinberg og deres begrep «the employee culture», som forstås som å være 

«nærmest utelukkende kontrollerende og restriktiv; den er ikke innstilt på å møte pasientenes 

behov» (1976, s. 122). Dette ser ikke ut til å være tilfellet med informantene i denne studien, 

som i aller høyeste grad problematiserer det å bruke tvang som kontrollmiddel. Amanda og 

Meretes synspunkt forstås derfor heller som det Løchen skriver om helsepersonellets dårlige 

samvittighet overfor pasienter, hvorpå helsepersonell kan føle seg som «systemets bødler» 

(1976, s. 138). Innen dette ligger det at det finnes en gruppe i et større system som setter 

grenser for pasientenes liv, til tross for at myndighet til å gjennomføre oppgaven er lagt til 

helsepersonell (Løchen, 1976, s. 138). «Det er grunnlag for å tro at bøddelfunksjonen 

kolliderer med andre oppgaver pleiepersonalet har (…) det daglige livet bryter med det 

ideologiske forutsetningene og skaper et samvittighetsproblem for den gruppen som har den 

mest utstrakte kontakt med pasientene» (Løchen, 1976, s. 139). Utsagnene til Nora og Merete 

forstås derfor som at tvang som kontroll kolliderer med deres posisjon som hjelper.  

Flere utsagn danner konstruksjonen pasienter skal kontrollere seg selv. Atle forteller 

om sin arbeidshverdag: 

«Målet vårt er jo ikke å gå inn å ta kontroll over andre mennesker. Vi jobber jo med at 

de menneskene som er hos oss skal klare å ha kontroll over seg selv. Så de kan fungere 

og mestre, og være så stabile som de kan. Og kan ha en optimal livskvalitet ute i 

samfunnet en dag. For det er veldig enkelt å gå inn å ta kontroll, det er kjempelett. (…) 

det er mulig for femti år siden at man gikk inn og tok kontroll og, trodde det var 

behandling. Men det er sånn idelogi som, i dag, på mitt sted, hører hjemme på et 

museum» 

 

Denne beskrivelsen om at målet med tvang er at pasientene etter hvert skal ta kontroll 

over seg selv, forteller at psykiatriske pasienter som utsettes for tvangsmidler blir det først og 

fremst fordi de ikke har kontroll over seg selv. Atle snakker om at kontroll ikke er behandling, 

og dermed avgrenser han tvang som kontrollmiddel fra behandling. Det å kunne kontrollere 

seg selv kan dermed se ut som en viktig indikator på friskhet. I samme tråd er det en 

konstruksjon som sier at enkelte pasienter ønsker tvang. Nora forteller: 
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«i mange tilfeller så har vi faktisk vært bevisst på å ikke bruke tvang, for mange av de 

(…) de vil jo bli beltelagt. For da handler det om at. Da er kontrollen tatt over, og de 

slipper å. Jobbe med kontrollen, så kan de slappe av» 

 

Her forstår jeg Nora som at det å skulle beltelegge folk som ønsker det, vil være imot 

målet om at pasienter skal ha selvkontroll. Det at pasienters ønsker å bli beltelagt istedenfor 

å kontrollere seg selv slik målet i psykiatrien tilsynelatende er, kan forstås innenfor det 

Goffman poengterer om at mennesket som objekt i motsetning til faktisk døde ting kan 

motsette seg personalets planer (1967, s. 66).  Dette påpeker Goffman både kan være 

pasienters måte å vinne selvrespekt eller som noe de gjør av kjedsomhet (1967, s. 66). I de 

tilfellene Nora sikter til ser det derimot heller ut til at det er helsepersonell som motsetter seg 

pasientens planer i den grad de tolker pasientens atferd som å inneha ønsker om tvangsbruk.  

Selv om Amanda, Merete, Atle og Nora alle snakker om at tvang brukes som 

kontrollmiddel, beskrives altså målet med tvangen annerledes. Der Amanda og Merete 

poengterer det negative aspektet ved å ta kontroll over et annet menneskets fysiske 

bevegelse, poengterer Atle og Nora at den fysiske tvangen utøves, eller ikke utøves, for at 

pasientene tilslutt skal klare å styre sin egen atferd slik at tvangen ikke iverksettes. Forskjellen 

i utsagnene forstås som at Amanda og Merete plasserer pasienten som en passiv mottaker av 

tvang, mens Atle og Nora fremmer en aktiv mottaker, der tvangen har en lærende komponent. 

Der Goffman understreker at det er et hovedmål innen totale institusjoner at personalet skal 

ha kontroll over klientellet, poengterer han også at det tilsynelatende er et mål at klientellet 

«må bringes til å styre seg selv» (Goffman, 1967, s. 70, min oversettelse), hvilket er i tråd med 

påstanden om at målet med tvang som kontroll er at pasienter skal kontrollere seg selv. Indre 

kontrollering, det å skulle styre seg selv, forstås som Foucaults governmentality, der en 

forutsetning for å bli lagt inn i et system som psykiatrien, nettopp er at man ikke har evnet å 

regjere seg selv og skal lære dette gjennom støtte i helsesystemet. Når man utøver fysisk 

kontroll over et annet menneske, uavhengig av hva målet er, er det en naturlig konsekvens at 

menneskets rett til selvbestemmelse samtidig krenkes. 

4.1.5 Krenkelse 

Uavhengig av om informantene opererer innunder diskursene der tvang er behandling, makt, 

sikkerhet eller kontroll, så fremkommer det at tvang skal brukes minst mulig. I forlengelsen av 

dette fremtrer en diskurs som sier at tvang er krenkelser mot pasienter. Diskursen må forstås 
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i tråd med formålet til Psykisk helsevernloven § 1-1 (1999), som fremmer at reglene i loven 

skal forebygge og begrense bruk av tvang som et ledd i at etableringen og gjennomføringen 

av det psykiske helsevernet skal skje i samsvar med menneskerettigheter og grunnleggende 

rettssikkerhetsprinsipper. Krenkelse er et begrep som rommer flere forståelser, men primært 

kan man i juridisk forstand henvise til at det skjer overtramp mot rettigheter man har. Husum 

og Hjort sier at «bruk av tvang og restriksjoner overfor personer med psykiske vansker øker 

faren for krenkelser og kan være brudd på menneskerettigheter» (2011, s. 1169). Håkon 

poengterer: «vi genererer tvang. Gjennom lovverket vårt». Om tvangsbruk forteller Nora: 

 «Med engang du blir holdt i så er du jo krenka (…) Ingen skal i utgangspunktet oppleve 

det, men hvis det er nødvendig, så skal det i hvert fall forsvares. Godt da. Du kan si det 

sånn, da har jo ikke så muligheter igjen, du har ingen muligheter igjen» 

 

Å definere det krenkende ved tvang som fra helsepersonell holder i pasienten, men 

påpeke at det noen ganger er nødvendig, forstås som å åpne opp for at det kan være ulike 

oppfatninger av hva som er mest krenkende. For eksempel kan helsepersonell vurdere en 

situasjon hvor pasienten nekter kroppsvask som uverdig, mens pasienten selv vil kunne 

oppleve vask mot egen vilje som uverdig (Befring, 2016, s. 32). Nora understreker at tvangen 

må være forsvarlig, forstått som juridisk berettiget. For at det skal være det, må alternative 

løsninger være fraværende jf. Psykisk helsevernloven § 3-3 (1999). Goffman skriver «de 

prosesser, hvor individets personlighet krenkes, er relativt normale for totale institusjoner» 

(1967, s. 19, min oversettelse), og sier med dette at det å krenke pasienter er del av den totale 

institusjonen – det er dets normal. Der Nora snakker om krenkelse av pasienter i fysisk form, 

snakker Goffman om krenkelse som går dypere, helt inn i deres personlighet. Det å bli vasket 

mot sin vilje kan for eksempel både være fysisk og psykisk krenkende. Goffman skriver videre 

at en analyse og erkjennelse av disse «krenkelsesprosessene» kan føre til at man bedre sikrer 

at pasientene bevarer sin «sivile personlighet» (1967, s. 19). På den måten kan også analyse 

og erkjennelse av krenkelsesprosesser av pasienters fysiske kropp sikre at de bevarer sitt sivile 

selv, og ikke minst sitt rettslige selv.  

En av begrunnelsene for å endre samtykkekompetansen med et mål å redusere bruk 

av tvang og øke frivillighet i psykiske helsetjenester, var at pasienterfaringer viste at «bruk av 

tvang kan oppleves som et sterkt traumatisk overgrep» (Helsedirektoratet, 2016, s. 4). 
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Benedikte blir spurt om den verste gangen hun brukte tvang, og forteller om en gang hun 

hadde tilsyn på en som var lagt i belter:  

«Og det som gjorde det veldig vanskelig for meg var at den der belteleggingen varte 

utilbørlig lenge. Og jeg forsøkte å tilkalle lege veldig mange ganger i løpet av vakten 

min.  Men opplevde ikke at jeg, eller, at mine vurderinger ble tatt på alvor da, og da 

legen først kom – for de må jo på en måte komme opp og vurdere om det er grunnlag 

for å opprettholde tvangen da (…) og jeg så på en måte forverring på den her pasienten 

av å måtte vente så lenge» 

 

Altså, inneholder målet om minst mulig tvang for å unngå krenkelse, at tvang ikke skal 

opprettholdes for lenge. Psykisk helsevernforskriften (2011, § 26) slår fast at 

tvangsmiddelbruk skal gjøres så «kortvarig som mulig». Det at pasienter kan bli dårligere av 

beltelegging, gjør at det er et tvangsmiddel Benedikte syns er særlig problematisk at ikke 

utøves i overenstemmelse med lovverket. Denne tvangsbruken forstås som en krenkelse i 

rettslig forstand fordi det er et lovbrudd gjort mot pasienten å ligge lenge i belter uten 

grunnlag for opprettholdelse. Formålet om minst mulig tvang blir ikke innfridd, og det er også 

problematisk at den faglige ansvarlige ikke er tilgjengelig da Psykisk helsevernforskriften § 26 

(2011) slår fast at «Bruken av tvangsmidler skal vurderes fortløpende, og straks avbrytes 

dersom den viser seg ikke å ha de forutsatte virkninger eller har uforutsette negative 

konsekvenser» (min utheving). I tillegg til at denne tvangsmiddelbruken beskrives som et 

lovbrudd, tar Benedikte opp som en negativ konsekvens at pasienten ble dårligere ved 

opprettholdelsen, og på den måten kan bruken også forstås som et fysisk og psykisk overgrep 

av pasient.  

Håkon forteller om en situasjon der han må inn på en annen avdeling som har utløst 

alarm på en pasient det viser seg at han kjenner fra tidligere opphold, og forteller: 

«vi har en veldig, veldig god relasjon. Meget god for å si det enkelt (…) og jeg får beskjed 

om at pasienten skal gå inn på pasientens rom og skal legges i belter (…) Også er 

[pasienten] helt rolig og vi prater sammen. Også må vi klipse på beltene, også ser 

pasienten på meg og sier "var jeg ikke flink nå? Så rolig har du aldri hatt noen til å legge 

belter på?". Og da satt jeg med denne pasienten en liten stund (…) Hadde det vært opp 

til meg så hadde jeg aldri satt belter på denne pasienten» 
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Det er imot lovverket å beltelegge pasienter som er rolig, da Psykisk helsevernloven § 

4-8 (1999) slår fast at «Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler har vist seg å 

være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige» for å forhindre skade. En rolig pasient er ikke å 

anse som å være til skade, og det lempeligere middelet kan i Håkons tilfelle sies å være å 

snakke med pasienten og får roet ned situasjonen. Dermed er ikke behovet for belter lenger 

tilstede, ei heller det rettslige grunnlaget. Samtidig tar Håkon opp problemet med å skulle gå 

inn på en annen avdeling der man ikke kjenner til forløpet, og kanskje ikke har den samme 

følelsen av å kunne stå inne for den tvangen du selv utøver.  

Nora, Benedikte og Håkon snakker altså om krenkelse av pasientenes juridiske 

rettigheter. Benedikte og Håkon tar opp to hendelser som helt klart ikke var i 

overenstemmelse med gjeldende lovverk. Håkon har derimot også påpekt, i likhet med Nora, 

at lovhjemlene som gir tilgang på tvang, i seg selv er en krenkelse mot pasientene. Begge deler 

posisjonerer helsepersonellet som et rettslig subjekt, og i den grad pasientene forstås som å 

få sine rettigheter krenket, posisjoneres også de som rettslige subjekter. 

Både Håkon og Benedikte forstås som å problematisere en annen type krenkelse – 

pasientens opplevelse av å få tvangen utført. Andre informanter har beskrevet 

tvangssituasjoner der pasienten tilsynelatende gjenopplevde tidligere krenkende hendelser, 

hvilket personalet beskriver som særlig utfordrende ved det å bruke tvang. Husum et al. (2017, 

s. 201) påpeker at det å bli utsatt for tvang kan gi nye krenkelser og oppleves som et traume, 

samtidig som mennesker med tidligere volds- og overgrepserfaringer kan oppleve en 

retraumatisering av disse. Dermed utfordrer tvang profesjonsetikkens «ikke skade»-prinsipp.  

Merete forteller hun gråt etter en retraumatiserende tvangssituasjon fordi at «man ser 

at pasienten også har det veldig vondt og ydmykende». Ifølge Goffman er en av de generelle 

forskjellene mellom å ha andre objekter og menneskelige objekter som arbeidsemne, at 

personalet kan bli gjenstand for kameratslige følelse og hengivenhet til tross for at de forsøker 

å holde avstand til pasientene (1967, s. 66). «Hvis en klient skal utsettes for noe som virker 

hardt, vil det sympatisk innstilte personalmedlemmet lide med ham», skriver Goffman (1967, 

s. 66), noe både Merete, Benedikte og Håkon beskriver over. Det samme poenget er flere av 

informantene innom, og det fremstår generelt som viktig for informantene at tvangen som 

ble brukt var føles som at det var nødvendig i ettertid, og under prinsippet om å bruke det 

minst mulig. Amanda sier om det å bruke tvang at det er viktig å få med at tvang er siste utvei: 
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«At det er strengt lovverk sånn sett, og at det er mye som kreves for, for eksempel en 

beltelegging da, det er ikke noe man gjør fordi man ønsker det. Det er mye jobb for oss 

sånn, det er ikke noe man vil da. Det tenker viktig å få med, at det er ikke den letteste 

løsningen, og man prøver alt annet først» 

 

Dette forstås som at helsepersonell ikke ønsker å bruke tvang, men at det er et 

nødvendig onde. Helsepersonell har heller ikke anledning til å bruke det vilkårlig på grunn av 

lovverk, verken norsk eller internasjonalt, da Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens 

rettspraksis understreker at tvang i både innleggelse og behandling bør brukes som siste utvei 

(Muižnieks, 2015, s. 12). I tillegg påpeker Amanda at det er mye jobb for helsepersonell å 

iverksette tvang, og senere i intervjuet sier hun at «det er ikke noe man gjør fordi det er 

morsomt eller kult, det er noe man gjør når man absolutt må da». Dette forstås som at 

Amanda understreker at helsepersonell av flere grunner ikke tar lett på det å bruke tvang. Ved 

å si at det er viktig å få med at det ikke er den letteste løsningen, kan det se ut til at hun har 

inntrykk av at andre, som ikke er helsepersonell selv, kan tro at tvangsbruk er en lettvint 

løsning på et problem. Det blir i så fall det motsatte av det Amanda og de andre informantene 

har erfart om det å utøve tvang. 

Fordi informantene forstår tvang som krenkelse av pasienter, og arbeider etter 

prinsippet om å bruke det minst mulig, konstrueres det at gode avdelinger bruker lite tvang. 

Nora forteller: 

«Men jeg syns jo jeg er heldig, der jeg jobber på en avdeling der det er veldig lite tvang. 

Altså sånn, veldig lite. Og vi sier jo litt om det, at da må vi jo gjøre noe riktig» 

 

Mengden tvang blir på den måten en målestokk for riktig og god jobb. Tvangsbruk 

registreres og journalføres, og forskning og kartlegging har vist at noen avdelinger bruker mer 

tvang enn andre (jf. Tvangsloggene, 2016). Nora problematiserer forskjellen mellom 

avdelinger i Norge, og spør «Hvor er de. Organene, som skal sørge for at disse avdelingene 

forholder seg til lovverket?». Dermed blir det å være en god avdeling en som forholder seg til 

lovverket og arbeider under prinsippet om minst mulig tvang.  

Informantene problematiserer den krenkende naturen ved tvangsbruk gjennom å ta 

utgangspunkt i at pasienter er mennesker. Merete understreker at: 
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«Det kunne vært meg, det kunne vært en av mine venner eller familiemedlemmer, 

altså, og det tenker jeg er ganske viktig å ha i bakhodet hele tiden (…) det er veldig 

viktig å behandle de som mennesker, men at det her, hvem som helst kan havne i den 

situasjonen. Og. Man trår over noen grenser, selvfølgelig, for det mennesket, ved å 

gjøre sånne ting» 

 

Dermed åpnes det for at kategoriene frisk og syk har glidende overganger, og at dagens 

friske kan være morgendagens (p)syke. Informant Håkon poengterer noe av det samme 

«Menneskene er jo ikke sin. Diagnose». At man trår over en grense forstås som at individet 

krenkes. Gjennom å ta utgangspunkt i at «mennesker er ikke diagnoser», plasserer jeg Håkon 

og Merete innenfor det Oute og Ringer kaller «den andre stemme» som beskrives som typisk 

for humanistisk anlagte helsepersonell, og representerer en fornuftsorientert posisjon som er 

åpen for kritikk av for eksempel overdreven bruk av tvang (Oute & Ringen, 2014, s. 79). Denne 

humanistiske tankegangen kan spores tilbake til 1960-tallets antipsykiatriske tanker som 

hadde sine røtter i eksistensialismen, der man blant annet var imot objektiveringen av 

mennesket – «pasienten er ikke en ting eller et kasus, men et menneske som er seg selv» 

(Kringlen, 2001, s. 154). Disse tankegangene finner man igjen i Goffman som påpeker at 

psykiatrien systematisk krenker pasientene, bare ved å være til og fungere slik det gjør – en 

total institusjon. Ekeland skriver at den moderne diskursen om psykiske lidelser ofte 

omhandler «de er som andre sykdommer» og kan ramme «hvem som helst», hvilket også har 

vært en bevisst sosiopolitisk strategi for å motvirke stigmatisering og fordommer (2010, s. 41). 

Dette påpeker han, om enn så velment det måtte være, kan være med å påvirke diagnostiske 

epidemier, og er bidragsgivende til legitimering av medikalisering (Ekeland, 2010, s. 41).  

Når informantene opererer innunder diskursen om at tvang er krenkelse, posisjoneres 

pasientene som rettslige subjekter og helsepersonell som krenkende subjekter. Det ser ut til 

at personalet føler seg som «systemets bødler» (Løchen, 1976, s. 138). Denne følelsen viser 

seg i at tvangsbruk tilsynelatende er et dilemma for informantene.  

4.1.6 Dilemma 

Som de foregående diskursene har vist, er det mye overlapping og alle informantene opererer 

innenfor ulike diskurser. Så, er tvang behandling, sikkerhet, makt, krenkelse eller kontroll? Den 

siste diskursen om hva tvang er fra datasettet tar for seg nettopp dette, og ulike 

konstruksjoner viser at tvang er et dilemma. Goffman skriver at mangfoldigheten av måter 
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klienter kan anses som et mål i seg selv innenfor en total institusjon, og det store antallet 

klienter som befinner seg der, fører til at personalet stilles overfor det han kaller «klassiske 

dilemmaer» som kommer med det å herske over andre mennesker «som plager enhver 

regent» (1967, s. 63). Informantene konstruerer dilemmaer i psykiatrien på forskjellige måter. 

For Atle er for eksempel dilemmaer selve arbeidet i psykiatrien:  

«Etiske dilemmaer er det masse av i psykiatrien. Noen ganger så er de dilemmaene 

tydelige og klare. Noen ganger er det liksom pest eller kolera» 

 

Bruken av det metaforiske «pest eller kolera» forstås som en beskrivelse av at tvang er 

et tveegget sverd, at man gjør kontinuerlige avveiinger av når det kan og skal brukes. Det at 

dilemmaene noen ganger fremstår som tydelige og klare, tyder på at det er mange gråsoner. 

Ved å stille «tydelige og klare» som en motsetning, kan «pest eller kolera» også være en 

metafor for at valget mellom å bruke tvang eller ikke bruke tvang kan fremstå som like ille, og 

at man i noen tilfeller velger et onde over et annet. Atle underbygger at tvangsbruk handler 

om dilemmaer ved å si at «[v]i snakker mye om etikk, vi drøfter etiske dilemmaer. For det er. 

Det er jo. Det skal liksom være til det beste». Det beste forstås som her at de valgene man tar 

om å bruke eller ikke bruke tvang skal avveies ut ifra hva som er til det beste for pasienten, 

der «det beste» vurderes av helsepersonellet.  

En konstruksjon om det etiske dilemmaet rundt tvangsbruk beskriver Amanda som at 

tvang er lettere det mer man gjør det: 

«Jeg syns. Det er mye lettere nå enn det var når jeg begynte, og det tenker jeg er litt 

sånn skummelt at man tar lettere og lettere på det når man har jobbet med det, men 

jeg syns jo det er trist at man skal på en måte måtte bruke tvang for å hjelpe noen. 

Skulle ønske det var annerledes, men jeg ser jo at det er veldig nødvendig» 

 

For Amanda har tvangsbruk blitt en del av arbeidsdagen og fått et rutinepreg over seg. 

Det forstås som et dilemma fordi hun fremmer et ønske om alternativer som kan erstatte 

tvangsbruken som hjelp til individer. Det kan se ut til at Amanda her problematiserer det 

Trevett (2015, s. 21) betegner som tvangsutøvernes «dehumanisering og brutalisering» som 

oppstår som et resultat av at de utøver tvang mot andre mennesker som fører til et behov for 

å distansere seg fra det, på grunn av dets brutale natur. At hun syns det er lettere jo mer hun 

gjør forstås som et eksempel på det Løchen sier er typisk for pleiekulturen der man gradvis 
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utvikler et felles norm- og verdisystem (1976, s. 121), og at Amanda er underveis i denne 

utviklingen. Nyansatte «arver» de forståelsene som allerede har hegemoni på arbeidsplassen 

og utvikler en praksisteori som ikke alltid er i tråd med de faglige prinsippene (Hamran, 1992, 

referert i Karlsen, 2012, s. 12). Disse igjen kan komme i konflikt med det man for eksempel har 

lært fra studietiden eller liknende. Gjennom dehumanisering kan legitimeringen av tvang som 

en nødvendighet opprettholdes, pasientene er «de andre» i behov av det. Fra data 

fremkommer det at noen tvangssituasjoner er bedre enn andre. Atle forteller 

«Hvordan jeg opplever å bruke tvang (...) når noen går til angrep mot meg. Med 

målrettet fysisk vold, med den intensjonen om å skade meg. Så har jeg ikke så veldig 

mye problemer med å fastholde det mennesket (…) Når det er, for eksempel 

tvangsmedisinering, av noen som du ser er oppriktig redd og, tror at du kommer for å 

forgifte dem (…) Det er noe du tenker på når du kommer hjem (…) det er ikke noe 

morsomt, det er ikke noe hyggelig.. Og det hender man spør seg liksom sånn, hva er 

det egentlig jeg driver med? Er det verdt det?» 

 

Det oppleves altså som mindre problematisk å utøve tvang mot noen med et opplevd 

mål om å skade, enn mot pasienter som viser frykt. Her beskriver Atle også det tidligere nevnte 

pasienterfaringer sier om bruk av tvangsmedisinering at det kan oppleves som et overgrep – 

de tror de blir forgiftet. Det ene dilemmaet blir altså her om man skal skremme en redd pasient 

ytterligere med å tvangsmedisinere eller la pasienten potensielt forverres som resultat av 

manglende medisinering. Det andre dilemmaet går på å bruke inngripende tvangsmidler på 

en pasient eller risikere at pasienten skader andre eller materiell. Flere av informanter gjør 

det samme skillet mellom tvangsmedisinering og mekaniske tvangsmidler når de snakker om 

dilemmaer i psykiatrien, noe som forteller at disse to formene for tvangsbruk tilsynelatende 

er i hver sin ende av en skala av hva tvang er.  

En konstruksjon informantene gjør om etiske avveiinger når de står overfor dilemmaer, 

er at man må stå inne for bruken. Atle forteller: 

«jeg trekker frem et etisk dilemma (…) Er det i pasientens. Beste? Alltid? Hvis pasienten 

er så syk, har så lite innsikt at han eller hun ikke forstår at han eller hun ikke er 

samtykkekompetent, men på en måte. Blir klassifisert som det. Og går og tar selvmord 

da. Hvem sin skyld er det da? Hvem sin, hvem skal, tillegges det ansvaret?» 
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Atle opplever tilsynelatende at lovverket ikke alltid ivaretar «pasientens beste», og 

dette kan forstås som at dilemmaet her ligger i at pasienter som rettslig subjekt og som 

medisinsk objekt noen ganger kommer i klinsj. Det ser ut til at selvmord er beviset på at man 

ikke var samtykkekompetent, hvilket stemmer med tanke på at det rettslig formulerte «fare 

for eget liv» er et premiss for at tvungent psykisk helsevern skal opprettholdes. Ved å stille 

spørsmål om hvem som skal holdes ansvarlig dersom en pasient blir klassifisert som 

samtykkekompetent, men tar selvmord, forstår jeg Atle å bevege seg inn på området der det 

medisinske og det juridiske kommer i konflikt. Kjønstad bruker, som både Goffman og 

Foucault, en slags statlig forståelse av psykisk helsevern og dets lovverk, og problematiserer 

at helsepersonell må utøve mye skjønn og lovfortolkning i arbeidshverdagen. For han blir 

dette som at lovgiveren har «abdisert», og dermed åpnet opp for at helsepersonell kan utøve 

det han beskrives som juristenes «tolkningsakrobatikk» og et «juristeri» blant helsearbeidere 

(Kjønstad, 2005, s. 236), noe Goffman ville kalt en del av at personalet er regenter. Poenget 

Kjønstad til slutt gjør at «[d]et viktigste i denne sammenhengen er ikke hvem som har rett, 

men at lovgiverens valg av formuleringer skaper nye store juridiske problemer» (Kjønstad, 

2005, s. 236). På samme måte kan klassifisering og konstatering av samtykkekompetanse føre 

til at det blir vanskelig å fordele skyld – er den juridiske vurderingen var samtykkekompetanse 

for vanskelig å forstå for helsepersonellet som vurderer den, eller er det for lett å klassifiseres 

som samtykkekompetent når kontrollkommisjoner foretar vurderingen?  

Denne diskursen sier primært at tvangsbruk består av både handlinger og situasjoner 

der bruken fremstår som nødvendig og i tråd med både hva psykiatriens formål er og hva den 

enkelte står for selv. Andre ganger kan det føles nærmest motsatt, og det er særlig pasientens 

reaksjoner som påvirker den negative følelsen i det å bruke tvang.  

4.1.7 Oppsummering av diskursene  

Fra analyseringen av datamaterialet fremkommer det seks diskurser som legitimerer 

tvangsbruk på forskjellige måter. Den dominerende diskursen er at tvangsbruk er behandling, 

og det er særlig tvangsmedisinering som forstås som høre innunder den behandlende 

tvangsdiskursen. Dette kan kobles til psykiatriens innveving i det biomedisinske paradigmet i 

den medisinske diskursen, der avvikeren er en pasient. De andre formene for tvangsbruk 

forstås også som behandling i den grad de gjøres i et såkalt behandlingsøyemed og med 

pasientens beste i tankene. Den viktigste konstruksjonen i denne diskursen ser ut til å være at 
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syke mennesker ikke vet sitt eget beste, noe som forstås i tråd med det faglige 

forsvarlighetskravet som helsepersonell er lovfestet å arbeide under. Innen denne diskursen 

kommer det frem at helsepersonell i psykisk helsevern viderefører rettslige kategorier. Andre 

konstruksjoner omhandler subjektposisjonene pasient/rettsanvender og 

behandler/rettsanvender. Informantene forstås her som å uttrykke det Husum, Finset og 

Ruud (2008, s. 419) kaller en positiv holdning til tvang. Forskning, og mer bestemt manglende 

funn på tvangens positive effekt i behandling av psykiske lidelser, gjør derimot at tvangsbruk 

begrunnet som å være til «pasientens beste» fremstår som vanskelig å argumentere for, og 

det fremkommer andre legitimerende diskurser. 

Diskursen der tvangsbruk legitimeres som sikkerhet, fremhever tvangsbruk sin 

skadeforebyggende og skadeforhindrende funksjon, og dette fremstår som den viktigste 

konstruksjonen. Sikkerhetsdiskursen er nært koblet til utagerende atferd, og dermed også til 

farekriteriet i psykisk helsevernlov § 3-3 (1999). Pasientene subjektposisjoneres som farlig, 

både for seg selv og for andre. Denne diskursen fremmer at pasientenes rettssikkerhet må 

ivaretas, og dermed posisjoneres pasientene også som rettslig subjekter. Begge disse 

subjektposisjonene av pasienten gir helsepersonell en beskyttende subjektposisjon – både 

ved fare for skade, og ved fare for rettsikkerhetsbrudd. Dette forstås som en pragmatisk 

holdning til tvangsbruk, der tvang legitimeres som nødvendig for omsorg og sikkerhet av 

pasienter som er farlige eller aggressive (Husum, Finset & Ruud, 2008, s. 419). Til tross for at 

tvang kan være nødvendig som et sikkerhetstiltak, brukes det ikke uten problemer, og det 

fremkommer diskurser om de negative sidene ved tvangsbruk.   

Den negative holdningen til tvangsbruk viser seg i diskursen tvang er makt. 

Konstruksjonene her sier blant annet at tvangsbruk i seg selv er å ta fra noen retten til 

selvbestemmelse, tilsynelatende stikk i strid med den beskyttende subjektposisjonen 

helsepersonellet som nevnt har i den forrige diskursen. Informantene viser hvordan makten 

både er undertrykkende (fratakelse av selvbestemmelse) og skapende (innordnet 

husordensregler). I maktdiskursen skisseres relasjonen til pasientene som en foreldre-barn 

relasjon. Selv understreker informantene viktigheten av en allianse-relasjon med pasienten, 

og henviser til at de skal samarbeide med pasientene i et slags friskhetsprosjekt. Tvangsbruk 

som maktbruk fremstår som særlig negativ fordi tvangen kan ødelegge den terapeutiske 

relasjonen, i tråd med Husum, Finset og Ruud (2008, s. 419) sin operasjonalisering av 
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holdningsbegrepet. Både når tvangsbruk anses som makt, og når de understreker målet om 

allianse, forstås informantene som å problematisere den infantiliserte subjektposisjonen 

pasientene får «som et voksent menneske», og posisjonerer pasienten på den måten som et 

mer rettslig subjekt. Dette fremkommer særlig i måten de poengterer at tvangsbruk er 

fratakelse av selvbestemmelse. 

Sikkerhet og kontroll kan argumenteres for å være nært beslektede begreper, men 

konstruksjonene informantene gjør om tvang som kontrollmiddel ligger nærmere diskursen 

behandling enn sikkerhet, og kontrolldiskursen forstås derfor som å befinne seg mellom 

sikkerhet og behandling. Det at pasientene er innlagt blir i seg selv en samfunnsmessig kontroll 

over avvikende individer, men informantene konstruerer samtidig en kontroll som omhandler 

å dempe «psyke» symptomer gjennom tvang. Kontroll beskrives både som noe helsepersonell 

tar, som iboende i tvangsbruk, og som et mål at man skal ha over seg selv. På den måten 

konstrueres atferd som avvikende gjennom dets ukontrollerbare fremtoning, og psykisk 

lidelse som et resultat av man ikke evner selvkontroll. Dette forstås som nok en pragmatisk 

holdning til tvang hvor tvangsbruk er nødvendig for omsorg og sikkerhet ved at det forventes 

at man lærer «kontroll over seg selv» gjennom å få tvangsbruk utøvd mot seg.  

Uavhengig av hvilke andre diskurser informantene opererer i, fremkommer det tydelig 

at tvang skal brukes minst mulig, og en diskurs om at tvang i psykisk helsevern er krenkelse. 

Konstruksjonene handler om at tvang kan være et overgrep, både i juridisk og psykisk 

forstand. Dermed posisjoneres pasienten som et rettslig subjekt, som får rettighetene sine 

krenket eller i verste fall totalt fratatt. Denne diskursen poengterer at særlovgivningen, Psykisk 

helsevernloven, i seg selv hjemler de krenkelsene den skal beskytte borgere fra – i 

behandlingens navn. Når informantene opererer innen denne diskursen, og særlig når de 

understreker tvangsbruk sin krenkelse av pasienters integritet, forstås de som å inneha en 

negativ holdning til tvangsbruk jf. Husum, Finset og Ruud (2008, s. 419).  

Informantene opererer i flere diskurser om tvangsbruk i et og samme intervju, og 

konstruerer samtidig en diskurs om at tvangsbruk i psykiatrien er et dilemma. 

Konstruksjonene innunder denne diskursen understreker at det som for et helsepersonell er 

korrekt bruk av tvang, kan være galt for en annen, og at det viktigste med å utøve tvang er at 

man kan stå inne for det tilslutt. En viktig poeng i denne diskursen er at de forskjellige 

tvangshandlingene har ulike dilemmaer, og at det er situasjonsbestemt hvilke ganger det er 
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lettere å ta det i bruk enn andre. Her problematiseres pasienten som medisinsk objekt og 

rettslig subjekt, og dehumaniseringen og brutaliseringen helsepersonell som utøver tvang har 

gått gjennom som gjør tvangen lettere å utøve.  

Den medisinske forståelsen av diagnoser, behandling, pasienter og eksperter ser 

tilsynelatende ut til å være gjennomgående i alle diskursene, der pasienter posisjoneres som 

hjelpetrengende, og helsepersonellet som hjelpegivende ekspert gjennom faglært kunnskap – 

kompetanse.  

4.2 Kompetanse 

Problemstillingen etterspør hva slags kunnskap og holdninger helsepersonellet har til studiens 

diskursobjekt, tvang. I kapitlet over fremstår utdannelse og faglig kompetanse som 

premissleverandører for hvilke diskurser som finnes om tvangsbruk gjennom diagnoser som 

«ekspertspråk», men fra data fremstår kompetanse også som et eget diskurstema. I 

kjølvannet av Stortingsmelding nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og 

tjenestetilbudene og den påfølgende Stortingsproposisjonen Opptrappingsplan for psykisk 

helse 1999-2006 (St. prp. nr. 63, 1997-98), utførte daværende Statens helsetilsyn flere 

utredninger hvorav én hadde som «målsetting å vurdere hvilken kompetanse fagfolk innen 

psykisk helsevern burde ha for å kunne møte utfordringene» skissert i St.meld. nr. 25 

(Hanssen, 2001, s. 3). For at helsetjenesten skal oppnå målet om god kvalitet slår de fast at 

helsepersonell ha «god nok kompetanse, dvs. kunnskaper og ferdighet» (Hanssen, 2001, s. 3). 

Kompetanse forstås dermed som et todelt begrep. «Ferdigheter krever trening og øvelse. 

Kunnskap forutsetter utdanning, forskning, utviklingsarbeid og systematisk etterprøving av 

egen virksomhet» (Hanssen, 2001, s. 3). Informantenes diskurser om kompetanse i 

forbindelse med tvangsbruk vil følge denne todelingen av begrepet.   

4.2.1 Kompetanse som premissleverandør  

Alle informantene i denne studien forteller noe om diskursen kompetanse som 

premissleverandør for bruk av tvang og makt, der kompetanse forstås som at jo mer 

kompetent personalet er, desto mindre tvang blir brukt. Arbeidsgruppen som har 

gjennomgått «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern» 

mener at kunnskapsgrunnlaget for bruk av tvang generelt er mangelfullt, og anbefaler at det 

iverksettes tiltak for å bedre dette (Helsedirektoratet, 2009, s. 4). En diskursiv konstruksjon 
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innunder denne diskursen hevder at utdanning er leverandør av kompetanse. Gjennom 

videreutdanning har Håkon for eksempel tilegnet ny lærdom han ønsker seg mer av i psykisk 

helsevern, der han forteller:  

«Fra menneskerettigheter, så er det jo en menneskerett at man … Skal kunne .. Leve et. 

Tilnærmet normalt liv, friskt liv. Og så er det strukturert ned i psykisk helsevernlov at. 

Klarer man ikke det, så. Kan. Mennesker legges inn mot sin vilje. (…) Så lovverket ligger 

øverst der, og presser ned på alles. Til og med oss som jobber der. Det genererer tvang 

(…) Jeg tror det er lettere å manøvrere seg i det tvangsfeltet, hvis du skjønner meg. Det 

er kanskje det jeg vil frem til. Det er en bevisstgjøring. Jeg var ikke bevisst selv før, et til 

to år siden» 

 

At mennesker som ikke lever et såkalt «frisk liv» kan legges inn mot sin vilje forstås 

som en skissering av governmentality i praksis der avvikere fra det normative i et samfunn 

struktureres innunder et system til de har lært å regjere seg selv. Det at lovverket fungerer 

som en generator for tvang presenteres som en ny kunnskap, forteller at dette ikke er gjengs 

holdning i psykiatrien. Denne forståelsen underbygges av at han i samme argumentet tidligere 

i intervjuet presenterer dette standpunktet som å «gjøre en endring [i psykiatrien], men da 

må man tørre å være svært så upopulær».  

Mennesker skiller seg som nevnt fra andre arbeidsformer, særlig på grunn av de 

menneskerettighetene som må tilgodeses for den enkelte (Goffman, 1967, s. 65). Kjønstad 

spør «er juristene blitt for dominerende som premissleverandører for det psykiske 

helsevernet» (2005, s. 231)? Denne konstruksjonen som Håkon gjør over her, kan foreslå at 

det nettopp er jussen gjennom sin lovhjemling av tvangsbruk som er den som produserer den 

i utgangspunktet. Leer-Salvesen (2005, s. 1856) påpeker at jusvridningen innenfor 

helsevesenet kan medføre en bivirkning der rommet for å utøve fagetisk skjønn blir mindre. 

Når Håkon foreslår en bevisstgjøring av menneskerettigheter blant personalet som en faktor 

for mindre tvangsbruk, kan det derimot forstås som at helsepersonell bør bruker sin 

kompetanse i kombinasjon med kunnskap om det juridiske menneskerettslige, og videre at 

denne kunnskapen vil føre til at tvangsbruk går ned. Dette er i tråd med Husum og Hjort 

foreslår som en løsning for å endre variasjonen i bruk av tvang mellom avdelinger – å utdanne 

helsepersonell i etikk og menneskerettigheter (2011, s. 1172). Magelssen og Pedersen (2017, 

s. 22) påpeker at helsepersonell uansett alltid har et personlig ansvar for helsehjelpen de yter, 

og at de «bør prinsipielt være åpne for å utfordre loven» der den ikke resulterer i det beste 
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for pasienten. I dette mener de at «ikke alt som er tillat, er riktig», og helsepersonell ikke kan 

frasi seg ansvaret ved å henvise til at de har fulgt loven dersom det ikke medfører det beste 

resultatet for pasienten (Magelssen & Pedersen, 2017, s. 22). Utsagnet til Håkon tyder på at 

han har blitt mer bevisst på nettopp dette gjennom utdanning.  

Nora forteller at utdanning kan være en leverandør av kompetanse med utgangspunkt 

i seg selv: 

«Da har jeg tenkt mange ganger at om jeg skulle ha.. Utdannet meg videre, høyere, 

men. (…) Det [hadde] blitt masse andre arbeidsoppgaver, men jeg trives veldig godt i 

den fordi (…) Der jeg jobber, man blir jo mer sånn miljøterapeutisk (…) Og det er det jeg 

liker å jobbe med. Knyttet direkte opp mot pasienten (…) Null interessert i medisiner, 

sprøyter, ikke noe somatikk er jeg interessert i egentlig i det hele tatt. Så det passer jo 

egentlig veldig. Ja. Veldig greit» 

 

Høyere utdanning blir forstått som en kompetanseheving, utdannelse skisseres som et 

springbrett innenfor det man kan forstå som en hierarkisk oppbygging i psykiatrien, hvor de 

som utøver arbeidsoppgaver på det somatiske nivået står høyere i rang enn de som ikke gjør 

det. Den hierarkiske oppbyggingen blant helsepersonell skisseres også av Håkon om en 

utageringssituasjon: 

«Under utagering så.. Oppdager jeg det, at der er noe annet klinisk med pasienten. 

Også somatisk (…) og da avbryter jeg belteleggingsprosessen, også er det plutselig ren 

somatikk (…) Og å følge opp i forhold til hjerteinfarkt (…) Det er vanskelig å beskrive 

det, men jeg har en del år med somatisk erfaring som gjør at jeg kan se forskjellen på 

hva som er mentalt og hva som plutselig kanskje blir somatisk.. Noe som jeg ser er tynt 

i vår avdeling» 

 

På grunn av sin fagspesifikke kompetanse klarte han å sortere mellom sykt og psykt, 

og kompetansen blir derfor forstått som premissleverandør for tvangsbruk. Statens 

Helsetilsyn definerer fagspesifikk kompetanse som «kompetanse som bare innehas av en 

faggruppe eller [at] arbeidet med pasienten foretas av en fagperson», hvilket de videre setter 

som en forutsetning for tverrfaglig samarbeid sammen med overlappende kompetanse 

(områder der flere faggrupper har samme kompetanse) og felles basiskompetanse (for 

eksempel holdninger, etikk, kunnskap om lovverk og så videre) (Statens Helsetilsyn, 2001, s. 

17). Både Håkon og Nora opplever altså at de arbeider ved avdelinger der man jobber mer 
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fagspesifikt i tråd med det som anbefales. Det ser ut til at den høyeste fagspesifikke 

kompetansen innehas av de som har somatisk kunnskap.  

Det at den somatiske kompetansen til Håkon var avgjørende for at man både unngikk 

tvang, men kanskje enda viktigere oppdaget alvorlig somatisk sykdom, sees i lys av Ulrik 

Fredrik Malt (2018) som påpeker at «Utilstrekkelig medisinsk kompetanse kan føre til at 

behandlingsfokus blir på den psykiske lidelsen, i de tilfeller hvor behandling av den somatiske 

sykdommen er det viktigste». Han poengterer at psykisk syke mennesker tilsynelatende 

forstås som å ikke lenger ha en kropp innenfor den psykiatriske delen av den medisinske 

diskursen (Malt, 2018). Utsagn fra informantene foreslår at psykiatrien skiller mellom kropp 

og sjel, at det iboende i psykiatridiskursen tilsynelatende finnes et dualistisk menneskesyn, og 

at man derfor ikke behandler hele mennesket i et psykiatrisk sykehus. Når Håkon da foreslår 

at hans kompetanse er mangelvare på avdelingen han arbeider på, kan det altså se ut til at 

favoriseringen av fagspesifikk kompetanse ikke er en fordel for psykiatrien, da man er 

avhengig av å ha somatiskkompetent helsepersonell for å oppdage pasientenes kropp. 

Dermed blir fagspesifikasjonen en iboende svakhet dersom man ikke har alle fagene på plass 

på avdelingen. Når Håkon fremhever hva som skaper kompetanse, påpeker han nettopp 

behovet for tverrfaglighet, som forstås som en poengtering at flere fagområder bør dekkes: 

«Når jeg tenker tverrfaglig, så tenker jeg det at, man kan. Ha vernepleiere, sykepleiere, 

sosionom-bakgrunn (…)  Vi bør sette en standard, bør sette en mal, på at, la oss si en 

bachelorgrad. Som et minimum. Fra der av så, bygger man på, kompetanse videre. At 

man har et fundament. Men jeg er interessert i. Det tverrfaglige» 

 

Fokuset Håkon gjør her på det tverrfaglige passer bra med det tidligere nevnte «store 

likestillingen som fremmes mellom helsepersonellgrupper i Helsepersonelloven § 48» 

(Kjønstad, 2005, s. 236), og de faglige idealene presentert i Stortingsmelding Åpenhet og 

Helhet (1997) og i påfølgende Opptrappingsplan om psykisk helse (1999), der bidrag fra andre 

yrkesgrupper skulle utvide faglige perspektiver, som tidligere var dominert av sykepleiere og 

hjelpepleiere. I det psykiatriske sykehuset Løchen gjorde sine studier på 70-tallet kunne man 

skimte det som kanskje var starten på dagens tverrfaglige samarbeid i psykiatri, da sykepleiere 

jobbet side om side med de som blir benevnt som å komme fra «spesialskolen». Dagens fokus 

på tverrfaglighet kaller Stortingsmeldingen en holdningsrevolusjon – «en radikal utvikling fra 

institusjon og avsondring til integrering og innlemmelse» (1997, s. 9). Statens helsetilsyn 
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skriver at tverrfaglighet bør anses som et middel til å nå behandlings- og omsorgsmål, og at 

det «bør brukes i den grad det er egnet til å nå de aktuelle målene» (2001, s. 17).  

Måten Håkon konstruerer tverrfaglighet avgrenser det til å omhandle helsefaglighet, 

og han setter høyere utdannelse som et minimumskriterium. Når høyere utdannelse beskrives 

som et fundament, som grunnmuren for å arbeide som helsepersonell, kan det forstås som at 

utdannelse egentlig ikke er nok for å for eksempel redusere tvangsbruk, det må mer enn 

fagkunnskap til. For flere av informantene kommer nettopp det frem – at utdanning ikke er 

nok for å være kompetent som helsepersonell i psykiatri.  

Dersom man skal reduserer tvangsbruk, handler det ifølge informantene om kursing 

og trening av personalet, altså at man utvikler ferdighetsdelen av kompetansebegrepet. 

Konstruksjonen trening gjør mester skisseres av Nora, som samtidig poengterer at «Men ofte 

så er det jo sånn at teori og praksis er to forskjellig ting da. For at det er ennå ikke en pasient 

som følger den der. Boka». Atle arbeider et sted der det i tillegg til kursing, er krav om å trene 

på å bruke tvang. Han forteller 

«Så at man kan ikke bare trene på å. Å ikke bruke det. Fordi det hender at du må bruke 

det. Da blir det veldig farlig hvis man ikke er god på det og. Og jeg tror at terskelen for 

å bruke. Makt på den måten sitter mye lengre inn hvis du er trygg på det – du vet hva 

du skal gjøre, du blir ikke usikker, og du kan fokusere på, å snakke med pasienten og. 

Prøve å de-eskalere på annet vis da. For du vet at hvis det bare utvikler det seg, så har 

du kontroll da og» 

 

Å trene på å ikke bruke tvang, forstås som en henvisning til de mer teoretiske kursene 

de har på arbeidsplassen om hvordan man skal møte mennesker i psykiatrien, og trening «på 

å gjøre det» som en henvisning til der de fysisk øver på å iverksette tvangen og ulike grep. Atle 

forstås som å mene at det er kombinasjonen av ferdighetstrening og teoretisk kunnskap som 

er avgjørende for om tvang brukes, og at det handler om helsepersonellets trygghet på egne 

evner. På spørsmål om hvilke opplæringsrutiner avdelingen til Benedikte har i forbindelse med 

bruk av tvang, svarer hun at  

«veldig, veldig dårlig rutiner, hvis de hadde rutiner i det hele tatt. Det var ingen rutiner 

på opplæring i bruk av, verken makt eller tvang, men det var forventet at vi skulle bruke 

det, i arbeidshverdagen vår selv om vi ikke hadde opplæring i det»  
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Benedikte har jobbet som ekstravakt, og foreslår selv det som årsaken til at hun ikke 

fikk tilbud om kurs. Som ekstravakt faller hun innunder det andre informanter karakteriserer 

som ufaglært ekstravakt, selv om hun på det tidspunktet var under helsefaglig utdannelse. Når 

hun sier at det ble forventet at man skulle benytte seg av makt og tvang uten opplæring, ser 

det ut til at Benedikte mener at hun ble satt til å gjøre oppgaver hun i utgangspunktet ikke 

hadde kompetansen til å løse, gitt definisjonen om kompetanse som «kunnskaper og 

ferdigheter» innledningsvis.  

At Atle snakker om sin kursing og trening i positiv forstand, og Benedikte om sin 

manglende kursing og trening i negativ forstand, forstås som at ferdighetstrening er en 

premissleverandør av å utøve tvangsbruk for informantene innunder konstruksjonen om at 

trening gjør mester. De andre informantene, foruten én som også var ekstravakt, bekrefter at 

de har ulike og jevnlige kurs i tvangsbruk, etikk og vergegrep, altså er lite eller ingen kursing 

tilsynelatende typisk for helsepersonell uten fast stilling. En konstruksjon informantene 

presenterer innenfor denne diskursen er nettopp det at det er for mange ufaglærte og 

ekstravakter i psykiatrien. Ufaglærte forstås som helsepersonell uten fullført helsefaglig 

utdannelse, og på den måte sier konstruksjonen noe om at de har for lite kompetanse. Håkon 

poengterer 

«Når man bruker mange ekstravakter innenfor akuttpsykiatrien (…) Og de blir valgt på 

grunn av egnethet, også litt på grunn av bakgrunn. Noen er jo under. Utdanning, enten 

som sykepleier, utdanninger innenfor psykologifeltet, medisin, politi. Men likevel de er 

ekstravakter, de er ikke ferdig utdannet, de har ikke en ferdig. Kompetansebakgrunn, 

som jeg tenker gjør oss sårbare» 

 

Ved å si at det medfører sårbarhet å benytte mange ufaglærte, kan det se ut til at 

bruken av ufaglærte fører til at formålene til psykiatrien svekkes av manglende eller lavere 

faglig kompetanse på de ansatte. På grunn av konteksten Håkon sier dette i, som siste del i en 

lengre forklaring av måten psykiatrien befinner seg i en endring, forstås argumentene hans 

som at ekstravakter er «billigere i drift» for institusjonene, og at den økonomiske besparelsen 

også fører til faglig besparelse, som igjen fører til lavere kompetanse. Senere gjør han nettopp 

dette poenget og trekker frem psykiatriens historie og forteller om «før i tiden» at: 

«Så måtte du ha videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid, eller psykiatri for å 

kunne jobbe der. Og hvorfor plutselig nå på en vakt så kan du være to sykepleiere. 
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Grunnutdannede sykepleiere, og resten er ekstravakter. Det er jo et svikt i kompetansen 

… Er det på grunn av økonomi? I så fall så må økonomien styrkes slik at man kan betale.. 

Rett mennesker for kompetanse» 

Flere av informantene påpeker at det bevilges for lite penger til psykiatrien med den 

effekten at kompetansen blir lavere, noe som er i tråd med den hegemoniske diskursens der 

fageksperten er sentral. Ved å påpeke at det bevilges for lite penger, tyder det på at politikken 

og økonomien som den hegemoniske diskursen er innvevd i (jf. Ekeland, 2010, s. 31), ikke er 

helt samstemte med vektleggingen av ekspertkompetanse.  

«Rett mennesker» med tanke på kompetanse avgrenses til de som er fagutdannet, og 

da særlig utdannet innenfor sykepleie. Denne fremstillingen av sykepleierkompetansen som 

mangelvare ligner på den Løchen presenterer, der den tids avdelingssykepleiere kunne føle at 

oppmerksomheten spesialskole-elever fikk, ble et samtidig statustap for dem (Løchen, 1976, 

s. 121). Dette er en tradisjonell motsetning, det han betegner som en konflikt, mellom 

sykepleierutdannete og de uten sykepleierutdannelse, som kom «godt fram i det daglige» i 

det psykiatriske sykehuset (1976, s. 121). Forarbeidene til Helsepersonellovens § 4 (1999) som 

tar for seg forsvarlighetskravet sier at det «generelle forsvarlighetskravet innebærer en plikt 

for alt helsepersonell til å holde seg innen sitt fagområde, og ikke overskride sine faglige 

kvalifikasjoner», og slår altså fast at der det er flere personellgrupper som virker sammen, er 

det de med de beste faglige kvalifikasjonene som har det endelige ordet (Ot.prp. nr. 13 (1998-

1999)). Forarbeidene fremhever altså at de ulike helsepersonellgruppene har hver sine 

fagområder som de må holde seg til, og dermed skaper tilsynelatende forarbeidene en 

hierarkisk oppbygning av helsepersonell. Innen dette kan man forstå Håkon som å poengtere 

at de som ikke er ferdigutdannet, ikke engang tilhører et eget fagområde, og satt på spissen 

kan man spørre seg hvordan de skal holde seg til det de kan når de gitt definisjonen over, ikke 

kvalifiserer til noe særlig faglig. 

Det er særlig én tid på døgnet som preges av høye tvangstall, der VGs analyser av 

tvangsprotokollene viser at «flere pasienter blir lagt i belter på ettermiddagen og kvelden, når 

kveldsvaktene kommer på jobb, enn på dagtid når de faste behandlerne er tilstede» (Norman, 

Åsebø, Byrkjedal & Valette, 2016). I tillegg til kveld inkluderer Benedikte «helg» og forteller: 

«Vel, altså det forskningen viser er jo det at tvangsbruk går jo opp på kveld og på helg 

(…) Det har også noe med bemanningssituasjon, at man har kanskje litt lavere terskel, 
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på kveld og helg. (…) Og det er kanskje en uttalt holdning også, at på en måte, at 

terskelen er lav, nå når vi går mot helga så er det lav terskel for eksempel da. Så jeg vil 

jo ikke si at de som bruker tvang har mindre utdanning nødvendigvis (…) Men ja, jeg 

opplevde det at terskelen var lavere på kveld og helg» 

 

 Ved å henvise til forskning, forstås Benedikte som å underbygge at hennes 

opplevelser ikke nødvendigvis bare er et problem der hun jobbet, men et typisk problem ved 

psykiatrien. Dette underbygges ved at flere av informantene påpeker det samme. Benediktes 

opplevelse av at kulturen på jobb endret på kveld og helg, foreslår at pasientene ikke 

nødvendigvis er mye dårligere da enn ellers, men snarere at det er personalet på jobb og deres 

holdninger i form av «lavere terskel» som er påvirkningsfaktoren for hvorvidt det benyttes 

tvang. Denne forståelsen er i tråd med det tidligere forskning har foreslått, nemlig at den 

avgjørende faktoren for hvorvidt tvang brukes, ligger i holdningene til personalet, til tross for 

at forskning ikke har funnet støtte for denne antakelsen (jf. Husum, 2011). Foruten kveld og 

helg, er det én periode av året med økt tvangstall. Atle forteller: 

«Og du ser jo statistikk i forhold til sommerferieavvikling i psykiatrien, da øker 

belteleggingen (…) det er masse sommervikarer inni den bransjen. Det er interessant» 

 

Utsagnet forstås som at kompetansenivået blant personalet svekkes av at de erfarne 

er i ferie, at ferievikarene er uerfarne, og at beltelegging øker som følge av dette. VGs 

gransking av tvangsloggene og påfølgende statistiske analyser fant at det fra «midten av juli 

til midten av august ble det fattet dobbelt så mange vedtak om belter som i tilsvarende 

perioder ellers i året» (Norman, Åsebø, Byrkjedal & Valette, 2016). Gitt at diagnoser er 

vedvarende hele året, er det lite sannsynlig at disse generelt skal forverres på 

sommerhalvåret, men samtidig kan man se for seg at en forverring av symptomer kan skje 

som følge av at rutiner forandrer seg gitt informantenes understreking av viktigheten med 

rutiner: kanskje er familien man har støttet seg til, eller behandleren man er vant til å gå til, 

reist på ferie. Dersom man derimot tar utgangspunkt i at samme menneske er innlagt flere 

ganger i løpet av et år med samme diagnose og symptomer, og kun på sommeren utsettes for 

økt tvangsbruk, kan man argumentere for at man er avhengig av hvem som er på jobb, slik 

sitatet til Atle og VG-artikkelen foreslår. På den måten kan mengden tvang den enkelte pasient 



99 

 

utsettes for være avhengig av når på året den er innlagt, og dermed blir også tvangsbruken 

uberegnelig.  

Fra både informantene i denne studien og uttalelser i VG (jf. Norman, Åsebø, Byrkjedal 

& Valette, 2016), ser det ut til at økt tvangsbruk kobles til ferievikariater og kvelds- og 

helgevakter, og at det typisk er helsepersonell med lavere faglig kompetanse som arbeider da. 

Psykisk helsevernloven § 3-2 (1999) fastslår et av vilkårene for å kunne fatte vedtak om 

tvungent psykisk helsevern, så må institusjonen være «faglig og materielt i stand til å tilby 

pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg». Marius Storvik poengterer at institusjoners 

forklaring om manglende kompetanse blant de ansatte som årsak til økt bruk av tvang i disse 

tidsrommene, dermed blir en erklæring på at institusjonen ikke arbeider faglig forsvarlig, slik 

de er lovpålagt å gjøre (Norman, Åsebø, Byrkjedal & Valette, 2016).  

Benedikte påpeker hun ikke opplevde at det var utdanningen, eller mangelen på sådan, 

som var årsaken til økningen i tvangsbruk, men heller en holdningsendring blant personalet 

ettersom når på døgnet de arbeidet. På den måten kan man forstå holdninger som en form 

for kompetanse, og som en del av det å arbeide faglig forsvarlig. Statens helsetilsyn 

poengterer at det under utdanning er «lettere å kontrollere at studentene har et visst 

kunnskapsnivå, enn å kontrollere at de har praktiske ferdigheter og holdninger som 

utdanningen har som målsetting at de skal få» (2001, s. 18), og altså blir forståelsen av at 

kompetanse innebærer noe mer enn fagkompetanse understøttet. 

4.2.2 Holdninger som bidragsleverandør  

Statens Helsetilsyn skriver i utredningen Kompetansebehov i psykisk helsevern om 

kompetansebegrepet at det er «omfattende og rommer både hvilke kunnskapsområder som 

anses som nødvendige og gyldige, hvilke ferdigheter behandlere må besitte, og hvilke 

holdninger både til kunnskap, pasienter og samarbeidspartnere utdanningen må bidra til å 

utvikle» (2001, s. 15, min utheving). Dermed forstås holdninger som å ha påvirkningskraft på 

utviklingen av det psykiske helsevernet. Fra data fremkommer det en diskurs om holdninger 

som bidragsleverandør til tvangsbruk.  

Korrelasjonsfunnet mellom påstandene «tvang som ønskelig i behandling» og 

«pasienter som er regressive eller mangler innsikt trenger tvang» som Husum, Finset og Ruud 

fant indikerer at disse antakelsene kan promotere tvangsbruk, og dermed at en 
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holdningsendring blant personalet på spesielt psykotiske og agiterte pasienter, kan redusere 

bruk av tvang (2008, s. 421). Utredningen til Statens Helsetilsyn poengterer at 

holdningsbegrepet både innebærer en «faglig forsvarlig, selvstendig og kritisk» holdning til 

kunnskap, samt en terapeutisk holdning som blant annet innebærer empati og kjennskap til 

egne verdier og etikk (Statens Helsetilsyn, 2001, ss. 15-16).  

Flere av informantene konstruerer at holdninger påvirker tvangsbruk. I forrige 

diskurskapittel poengterer Benedikte at det for henne ikke var den manglende faglige 

kompetansen som gjorde at det var hyppig bruk av tvang ved helg- og kveldsvakter, men heller 

en holdningsendring blant personalet. Generelt om avdelingen hun jobbet på forteller hun: 

«i mangel på et bedre ord da, at det var litt machokultur på den avdelingen der. Det 

var litt tøft å jobbe i akuttpsykiatrien (…) Og det at. Man måtte bruke makt og tvang, 

det var på en måte en del av arbeidshverdagen (…) Det var liksom ikke sånn at man 

kunne gjøre noe for å forhindre det. Eller. Kanskje man ikke ønsket det. (…) vi kan si at 

det var ganske klare holdninger på det (…) Nå snakker jeg om de jeg jobbet sammen 

med i miljøet» 

 

Her forstås holdninger som en kollektiv holdning, en arbeidskultur. På den måten kan 

tvangsbruk handle om at selv de mest faglig kompetente påvirkes av egne og andres 

holdninger og arbeidskulturen på jobb, som videre kan føre til økt bruk av tvang. Dette vil 

kunne forklare forskjeller mellom avdelinger som ellers forholder seg til samme lovverk.  

Som nevnt er det i holdningsdelen av kompetansebegrepet at det er viktig at 

helsepersonell har kjennskap til egne verdier i samhandling med pasienter, for å heve 

kompetansenivået. Informantene konstruerer at personlige egenskaper påvirker tvangsbruk, 

og Håkon forteller: 

«Jeg har veldig troen på at bevisstgjøring på holdninger (…) Du må være, litt robust, til 

å tåle de, opp og nedturene (…) Det forteller meg noe om at vi må ha en. Grunnleggende 

holdning i personalgruppa som gjør det at alle, tåler utagering (…) Og at de er seg selv 

bevisst, når de går inn på en sånn avdeling. Du kan bruke masse av seg selv. Jeg gjør 

det, og som regel har jeg stor suksess med det. Men må også være bevisst på hvilken 

slitasje det gjør med meg. At jeg også innrømmer det, og at jeg også da trekker meg ut 

av noen situasjoner.  Det er helt naturlig! Det er menneskelige faktorer som spiller inn» 
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Det holder ikke med faglig kompetanse eller en generelt «god holdning», om man ikke 

er robust nok til å samhandle med til tider utagerende personer. Dette blir dermed en form 

for personlig egnethet, og avgjørende for hvor god jobb man klarer å gjøre, herunder hvor 

godt man klarer å unngå å bruke tvang. Det er ikke bare en selvbevissthet som kan spille en 

avgjørende rolle for hvor kompetent man er til å arbeide med tvang, der enkelte snakker om 

viktigheten av personalsammensettingen, og på den måten sier noe om en slags kollektiv 

bevissthet. Nora forteller  

«Men det har noe med sammensetningen av personal også at det skal ikke være 

tilfeldig. Det nytter ikke å sette på en sånn avdeling ti menn på 28 år. Det er noe med. 

Man må tenke på, både alder, og. Jeg kan ha en veldig dempende effekt ikke sant (…) 

Det er viktig å bruke det. Være bevisst på bruken av. Av. Personalet som er der. Jeg tror 

faktisk at det er. Har mye å si»  

 

Som tidligere nevnt posisjoneres subjektet som avhengig av alder og kjønn, og denne 

forståelsen av helsepersonellets demografiske variabler som en kilde til kompetanse, fører til 

at helsepersonell kan manipulere hverdagen slik at kompetansen øker og tvangsbruk minker. 

Statens Helsetilsyn beskriver tverrfaglighet som en strategi som inkluderer måter å organisere 

fagpersonell på (2001, s. 17), og i samme retningen kan man se for seg at man bør tenke 

«tverregenskapelig» - hva slags ressurser har den enkelte helsepersonell med seg.  

Informantene foreslår dermed at helsepersonells holdninger kan være det som er 

avgjørende for om tvang brukes, enten gjennom holdninger, eller personlige egenskaper. 

Løchen snakker om pleiekulturen, og sier at «personer i samme stilling utvikler et felles 

norm- og verdisystem» (1976, s. 121). Mønstre av grunnleggende antakelser blir utviklet i 

praksis, og personalgruppen deler verdier, kunnskaper og vurderinger som i sin fungering 

betraktes som sanne (Hamran, 1992, referert i Karlsen, 2012, s. 12). Benedikte oppfattet at 

kollegaene hennes deler de samme «macho»-mønstrene, mens Nora poengterer viktigheten 

av en bevisst heterogensammensatt gruppe, noe som forstås som at avdelingen hun 

arbeider ved går inn for å være forskjellig og at det fungerer. I pleiekulturen opplæres nye 

kolleger typisk i den «rette måten», og vedtatte sannheter er blitt selvfølger man sjelden 

spør seg om hvorfor er sånn (Hamran, 1992, referert i Karlsen, 2012, s. 12). Dette kan 

forklare hvorfor enkelte avdelinger bruker mer tvang enn andre, ved at man som avdeling er 

enig om når og hvordan det skal brukes, og at denne enigheten kan være forskjellig på tvers 
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av avdelinger. Håkon på sin side fremmer et ønske om være mer like, «dele en 

grunnleggende holdning», på sin arbeidsplass, og dermed at enkelte skiller seg (negativt) ut. 

At det er forskjeller innad i kulturen forstås som det Løchen poengterer om at man kanskje 

ikke kan snakke om én pleiekultur som én helhetlig enhet, da enkelte helsepersonell ennå 

ikke har overtatt de idealene institusjonen står for, mens andre igjen står i opposisjon til 

institusjonens offisielle ideologi (176, s. 135). Innen dette kan man for eksempel forstå 

Benedikte som i en opposisjon mot kollegaenes kultur, eller som at kollegaene hun henviser 

til ikke fulgte institusjonens offisielle ideologi. 

4.2.3 Oppsummering av diskursene  

Temaet som omhandler kompetanse inneholder en diskurs som viderefører en forståelse av 

faglighet som den beste kilden til kompetanse, og kunnskap igjen som en premissleverandør 

for mengden tvangsbruk. Jo mer kompetanse, desto mindre bruk av tvang. Den øverste 

eksperten ser også her ut til å være tillagt videreutdannede sykepleiere. Ekspertens posisjon 

presenteres som en slags «fornuftens stemme», og dermed videreføres den medisinske 

diskursens ekspertmakt hvor makt og viten går hånd i hånd. Det finnes derimot også 

konstruksjoner som utfordrer den kunnskapslærde ekspertens nærmest allmektige posisjon, 

der en av informantene påpeker at alle, også helseekspertene, ligger innunder den juridiske 

definisjonsmakten. Ekspertens allmektige rolle utfordres i tillegg av at fagkunnskap ikke er nok 

for å gjøre en såkalt god jobb, eksperten må også inneha visse personlige egenskaper. 

Den andre diskursen innunder dette temaet sier at mengden tvangsbruk påvirkes av 

den enkelte helsepersonells holdninger og den kollektive arbeidskulturen. Dette brukes som 

bakgrunn for å forklare hvorfor avdelinger som er under samme lovverk er statistisk forskjellig 

i mengden tvangsbruk. Dette forstås som at hver avdeling har sin egen pleierkultur, og 

samtidig som det påpekes at det innad i kulturen kan være enkeltindivider som er i opposisjon 

til institusjonens ideologi. Helsepersonell kan for eksempel manipulere situasjoner gjennom 

sammensetningen av personalet, og dermed forstås de som å anse sin egen rolle i 

tvangssituasjoner som påvirkende.  
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5 DISKUSJON 

Problemstillingen «Hva er helsepersonell ved psykiatriske avdelinger sine holdninger til, 

kunnskap om, og erfaring med, bruk av makt og tvang?» har blitt undersøkt ved å intervjue 

seks helsepersonell ved tre ulike psykiatriske avdelinger i Norge. Analysen har lokalisert 

diskursene for å bruke makt og tvang i psykiatrien. 

Slik det fremkommer i analysen, kan ikke diskursene i denne studien forstås som 

selvstendige enheter, hvilket kommer tydelig frem ved at behandlingsdiskursen er så 

dominerende blant informantene at den gjør seg gjeldende i alle de andre diskursene med 

tanke på posisjoneringen av subjektene og objektene. Diskursene har likevel nok ulikheter til 

at det ble vurdert som hensiktsmessig å skille de og analysere de separat.  

Uavhengig av hvilken diskurs informantene opererer innunder, ser det ut til at psykisk 

lidelse og pasienter forstås som avvikende, og pasienters uttrykk og atferd konstrueres som 

normbrudd. Dermed etableres normbrudd som en del av det den medisinske diskursen 

psykiatrien er innlemmet i, og det biomedisinske paradigmet som diskursene i denne studien 

forstås som en del av. Dette plasserer pasientene i en «de andre»-kategori, forskjellig fra 

«oss», der tvangen i enkelte tilfeller forstås som nødvendig, enten som en del av 

avviksbehandling eller av sikkerhetsmessige grunner, og i andre tilfeller er et resultat av 

helsepersonellets dehumanisering og brutalisering (jf. Trevett, 2015). I dette kapitlet skal 

funnene fra analysen kort diskuteres i et større faglig perspektiv. 

5.1 Kunnskap, erfaringer og holdninger til makt og tvang  

Som nevnt har forskning på helsepersonells holdninger til, og faktisk bruk av tvang, generelt 

basert seg på antakelsen om at holdningen spiller en avgjørende rolle i hvorvidt, og i hvilken 

grad, tvang benyttes. Informantene i denne analysen foreslår det samme, og påpeker at trekk 

ved de selv og kollegaer kan påvirke situasjoner som kan utløse tvangsbruk. De foreslår videre 

at de kan manipulere situasjonen ved å være bevisste på hvem som er på vakt til hvilke tider. 

Antakelsen om helsepersonells holdninger og faktisk bruk er derimot ikke bevist av forskning, 

verken innad avdelinger (jf. Husum, Bjørngaard, Finset & Ruud, 2010a), eller på tvers av 

avdelinger (jf. Husum, Bjørngaard, Finset & Ruud, 2010b). Variasjoner mellom avdelinger i 

bruk av tvang kan dermed ikke sies å skyldes ansattes individuelle holdninger til å bruke tvang 

alene.  
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Basert på de demografiske variablene til informantene, skiller de seg fra hverandre i 

erfaring, både med tanke på utdanningsbakgrunn, fartstid innenfor yrket, og som de selv 

påpeker har betydning i møte med pasienter: alder. De foreslår selv ulike måter dette kan 

spille inn på holdning og bruk av tvang, der idealhelsepersonellet tilsynelatende er 

helsefagutdannet, gjerne med relevant videreutdanning, og har jobbet seg opp en god 

erfaringskompetanse innen yrket. Fra analysen fremkommer det at informantene, selv med 

ulik erfaring, kan forstås som å inneha alle de tre holdningene som Husum, Finset og Ruud 

(2008) lokaliserte, og skilte fra hverandre. Variasjonen i hvilken holdning de utviste var 

avhengig av hvilken diskurs de opererte under. Dette kan forstås som et eksempel på det Kvale 

og Brinkmann fremhever som en av de tolv fenomenologiske aspektene ved et 

semistrukturert intervju – at informanter kan forandre holdningene sine til tema i løpet av et 

intervju (2009, s. 49). Forandringen tolkes som at informantene ikke har én holdning til 

tvangsbruk, men heller at enkeltindividets holdning til tvang kan være positiv, negativ eller 

pragmatisk, alt ettersom hvilken tvang man beskriver og i hvilken kontekst. Dette kan kanskje 

forklare hvorfor forskning ikke har funnet en signifikant korrelasjon mellom enkeltindividers 

holdninger eller faktisk tvangsbruk (jf. Husum, 2011). Dette understrekes ytterligere av 

informantenes fremheving av dilemmaet tvangsbruken skaper – en nyanse en 

spørreundersøkelse kanskje vanskeligere ville fått tak i.  

Det at informantene fremstår som svært like i konstrueringen av diskursene til tross 

for at demografisk ulikhet, har blitt forstått som et resultat av at de alle er innlemmet i en 

pleierkultur (jf. Løchen, 1976), der nye ansatte adopterer verdier og holdninger som allerede 

er etablert i avdelingen de jobber på. Når informantene så jobber ved forskjellige avdelinger, 

kan det tyde på at det ligger en felles pleiekultur til grunn i psykiatrien. Grunnmuren er forstått 

som det biomedisinske paradigmet i den medisinske diskursen psykiatrien er en del av.  

At helsepersonell i denne studien generelt forstår tvang som behandling, er motsatt av 

hva tidligere forskning har funnet, der det blant annet er slått fast at «it does not appear that 

staff generally look upon the use of coercion as a treatment intervention» (Husum et al., 

2010a). Flere av de ansatte i studien til Husum et al. skårte derimot høyt på at tvang er å gi 

omsorg, noe de sier:  

«may explain why a considerable proportion of the staff members were not very critical 

of the use of coercion and did not think of coercion as offensive towards patients. 
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Perhaps the idea of giving good care excludes the thought that its use also can be 

offensive and potentially harmful towards patients» (Husum et al., 2010a).  

 

Dette er derimot ikke et funn i denne studien, hvor informantene tvert imot fremstår 

som kritiske til bruken og reflektert rundt dets krenkende natur. Det interessante er at de 

likevel, og i enkelte tilfeller i samme utsagn som de kritiserer, argumenterer for tvangens 

nødvendighet, og som nettopp «good care» gjennom konstrueringen av at syke mennesker 

ikke vet sitt eget beste. Ved at det er opp til helsepersonellet å ivareta pasientens beste, tar 

tilsynelatende informantene utgangspunkt i at denne noen ganger blir ivaretatt med bruk av 

tvang og makt, med legitimeringen at «det er trist at man skal på en måte måtte bruke tvang 

for å hjelpe noen. Skulle ønske det var annerledes, men jeg ser jo at det er veldig nødvendig» 

(Informant Amanda). 

Antakelsen om at helsepersonell er variabelen på mengden tvang er tilsynelatende 

vedvarende i forskning på tvangsfeltet, hvorpå forskning foreslår at når det ikke er den 

enkeltes holdninger, så handler det om kompetanse (jf. Husum & Hjort, 2009). Fra analysen 

ser det ut til at informantene også deler denne forståelsen, der konstruksjonene sier at jo mer 

kompetanse, desto mindre tvangsbruk. For å redusere tvangsbruk foreslår Husum og Hjort 

(2009) å heve helsepersonells kompetanse spesifikt på menneskerettigheter. Informantene 

fremstår derimot som kompetente på lov og rett, riktignok som helsefaglig rettsanvender, 

hvorav en av informantene spesifikt kommenterer psykiatriens forhold til 

menneskerettigheter. Heller som å «mangle» kunnskap (jf. Husum & Hjort, 2009, s. 1169), 

fremstår informantene som å i aller høyeste grad være bevisste på tvangens krenkende 

funksjon på menneskets rettigheter, og deres egen maktposisjon over pasienter. Likevel er 

tvangstallene i Norge høye. Funnene i analysen foreslår at det heller må være noe annet enn, 

eller eventuelt i tillegg til, helsepersonellets kunnskap, erfaring og holdning som avgjør 

hvorvidt og i hvilken grad tvang benyttes.  

En gjennomgående tendens i funnene er at pasientenes posisjon fremstår som 

marginal, da helsepersonellet i stor grad plasserer de utenfor kunnskapsrommet til fordel for 

de faglærte ekspertene. Analysen foreslår at dette er et resultat av at menneskelige 

variasjoner er blitt medikalisert og sosiale problemer psykologisert.  
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5.2 Psykologisering og medikalisering 

Gjennom å forstå faglig kompetanse som premissleverandør for tvangsbruk, oppleves 

informantene å stille seg bak den medisinske diskursens vektlegging av ekspertene og 

ekspertenes makt til å definere. Ekspertens maktposisjon forstås her i lys av Foucaults kobling 

mellom makt og viten, der eksperten legitimerer sin egen posisjon gjennom ekspertviten i 

form av diagnoser, og dermed konstituerer den medisinske diskursens hegemoni. For Foucault 

er psykiske lidelser «noe som først konstrueres i og med at "de gale" sperres inne, behandles 

og observeres og dermed gjøres til objekt for vitenskapelig kunnskap» (Aakvaag, 2008, s. 306). 

Det ligger mye makt i det å definere mennesker gjennom diagnoser, og diagnoser forstås som 

«ekspertspråk» – en ekspertterminologi som i likhet med alle andre språk gir mening.  

Det at tvangsbruk som behandling er den dominerende diskursen blant informantene, 

forstås som resultatet av psykiatriens innlemming i den medisinske diskursen og dermed også 

den medisinske forståelsen av psykiske lidelser som sykdom med behov for behandling. 

Pasientenes handlingsrom påvirkes av at deres atferd defineres i en biomedisinsk forståelse 

av psykiske lidelser, der det finnes avgrensninger for normalitet – hva som er sykt og hva som 

er friskt. Derfor er pasientene heller ikke frie til å uttrykke seg, da ethvert uttrykk blir fortolket 

inn i et diagnostisk system. Informantene posisjonerer seg selv som hjelpere, men innehar 

samtidig et utgangspunkt i at de vet best i relasjon til pasientene.  Dermed vil 

helsepersonellets vurdering av å iverksette tvang sjelden være feil, så lenge de har et rettslig 

grunnlag med hensyn til ekspertvurderingen av det beste for pasienten.  

Ifølge Kolstad og Kogstad sier språket i den biomedisinske psykiatrien at biologien 

mennesket har, ikke er bra nok, og at vi bør «gripe korrigerende inn og forbedre den, fordi det 

er i hjernen og i kroppen, eller i tankene og følelsene til det enkelte individ endringer må skje», 

og samtidig at det ikke er samfunnet, kulturen eller måten mennesker samhandler som må 

endres (2010, s. 13). Nevrobiologi skaper derimot forventninger om biologiske løsninger på 

komplekse menneskelige problemer, der den biologiske objektiveringen fører til at 

menneskers ytringer, tanker og følelser tolkes som maskinfeil og dysfunksjonelle i kulturen 

(Kolstad & Kogstad, 2010, s. 12). At dette er et problem med psykiatrien understøttes av 

informant Håkon som påpeker at man ikke kan drive psykiatrien som en «Toyotafabrikk». 
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 «Problemene med livet og lønnsarbeider i vårt profittorienterte samfunn, tilsløres ved 

å gjøre enkeltindivider til pasienter og trygdemottakere, med stadig mer diffuse 

"sykdommer" som folk ikke engang har kontroll over, ettersom det er feil i 

nervesystemet, genene eller transmittersubstansene» (Kolstad & Kogstad, 2010, s. 12) 

 

Altså, foreslår Kolstad og Kogstad at det biologiske man kan knytte til psykiske 

diagnoser, er variasjoner heller en sykdom. Dette er ikke for å ta bort at biomedisinen 

utvilsomt har kommet med viktig kunnskap, men forskning påpeker at det biomedisinske 

paradigmet er begrensende på flere områder innunder det medisinske feltet, da den ikke er i 

stand til å integrere ny kunnskap om måten kulturelle og individuelle erfaringer også viser seg 

i biologiske uttrykk (Kirkengen & Ulvestad, 2007, referert i Ekeland, 2010, s. 32).  

«Sykdom» i sinnet kan, i motsetning til annen sykdom, kun analyseres indirekte og via 

noe annet, og dette på tre områder: for første kan sykdommen fremtre gjennom avvikende 

atferd, for det andre kan den vise seg gjennom usammenhengende eller uforståelig tale, og 

for det tredje kan den fremtre som unormale persepsjoner (Schaanning, 2010, s. 82). Det 

epistemologiske problemet med psykiatridiagnoser er nettopp at ingen av de er basert på 

blodprøver eller andre biologiske markører, men en vurdering av atferd, følelser og tanker 

som fører til en diagnose etter hvorvidt vurderingen er i samsvar med «den konsensus 

psykiatrien selv har skapt» (Ekeland, 2010, s. 43). Problemet med dette er at vurderinger av 

andres atferd, tanker eller følelser, vil nødvendigvis være normativt. Det er her språkets makt 

blir avgjørende, hva er normalt og hva er avvikende, friskt og sykt. Gitt det medisinske feltets 

naturvitenskapelige kriterier for diagnoser, er det egentlig ikke grunnlag for å hevde at psykisk 

sykdom faktisk er sykdom.  

Schaanning stiller seg undrende til at atferd, tale, og persepsjon skal studeres innunder 

legevitenskapelig medisin, da «Legevitenskapen har ingen særlig kompetanse på disse 

feltene», sammenlignet med andre vitenskaper slik som sosiologi og psykologi (atferd), 

språkvitenskap (tale), og filosofi og psykologi (persepsjon) (2010, s. 82). I samme tankegang 

kan argumentere for at tvangsbruk, med den juridiske fortolkningen den krever, best kunne 

blitt vurdert av jurister. Tverrfagligheten blant helsepersonell som etterstrebes i psykiatrien 

kan sådan være en løsning på Schaannings argument, der de ulike profesjonene har ulik 

ekspertviten som kan brukes som supplement til legevitenskapen. Denne mulige løsningen 

minskes ved at informantene likevel understreker helsefaglighet som den «rette» 
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kompetansen, og dermed i stor grad er påvirket av en biomedisinsk forståelse av psykiske 

problemer.   

Generelt forstås informantene som å operere med bipolare opposisjoner mellom syk 

og frisk, og gal og normal. Flere utsagn forstås derimot som å poengtere det motsatte ved at 

informantene understreker menneskene uten merkelappen pasient. Dette kan tyde på at 

behandlingsdiskursens dominans først og fremst handler om det biomedisinske perspektivets 

hegemoni i psykiatrien, og at det innad institusjonen finnes flere andre perspektiver som ikke 

alltid er like fremtredende på grunn av den biomedisinske forståelsen som ligger til grunn. 

Ekeland påpeker at biomedisinen er «innvevd i byråkratiske og institusjonelle strukturer, og 

utøver en modellmakt slik at andre forståelsesformer fortrenges» (Ekeland, 2010, s. 32). Både 

pasienter (jf. Skår, 2016) og forskere (jf. Husum, 2011) hevder at tvang i enkelte tilfeller må 

brukes, men understreker at det ikke bør forstås som en nødvendighet i behandling: 

«Ledere og ansatte burde reflektere over, og avvise, ideen om at tvang er nødvendig, 

og anse bruken som en behandling som et nederlag. Tvang bør kun brukes som absolutt 

siste utvei, etter at alt annet er prøvd, og kun for beskyttelse og av sikkerhetsmessige 

grunner» (Husum, 2011, ss. 94-95, min oversettelse).  

 

Informantenes kontinuerlige understreking av at tvangsbruk ikke er noe de tar lett på, 

men at man noen ganger «må» og at det i enkelte tilfeller er «nødvendig», gjør at jeg forstår 

de som å operere under en forståelse av tvang som siste utvei enten bruken legitimeres som 

behandling, sikkerhet, eller kontroll, og i alle fall der det problematiseres som utøvelse av 

makt, krenkelse eller som et dilemma. Når den «må» brukes, er det dog likevel opp til 

helsepersonellet å bedømme dette ut ifra sin faglige ekspertise og vurdering av at det er det 

eneste alternativet, og dermed beveger man seg tilbake inn i en medisinsk diskurs med den 

allmektige eksperten. Historiske undersøkelser av pasientjournaler tyder på at de mest 

drastiske inngrepene i psykiatrien har skjedd med henvisning til nettopp «siste utvei», at «alt 

annet er prøvd», noe Schaanning påpeker er en foruroligende måte å legitimere kroppslig 

behandling: «det innrømmes dermed implisitt at behandlingen har spilt fallitt og at det 

endelige drastiske inngrepet trer inn som en erstatning for "vanlig" behandling» (2010, s. 81). 

Videre påpeker Schaanning at siste utvei kan gi inntrykk av at man har prøvd mange veier, 

mens man heller har «pøst på med mer av det samme» (terapi, medisiner etc.), og at siste 

utvei sånn sett befinner seg i samme behandlingsregister som første utvei (2010, ss. 81-82).  
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I de tilfellene der bruk av tvang problematiseres eller omtales i negativ forstand av 

informantene, er det ikke nok å forklare det med helsepersonellets ekspertmakt eller 

pasienters marginale posisjon, det er noe mer som må til for at tvang likevel brukes i 

psykiatrien. I dagens moderne velferdssamfunn påpeker Foucault at vi styres gjennom 

maktformen governmentality som både er en ytre kontroll, men kanskje viktigst av alt en 

indre kontroll, der vi oppfører oss etter det vi har lært som riktig. Når det oppstår avvik i et 

slikt samfunn, åpner det opp for behovet for regulerende institusjoner som psykisk 

helsevern. Slike institusjoner fører til at andre mennesker kan gripe korrigerende inn og 

støtte deg i veien til den indre kontrollen av deg selv slik at du, som informant Atle sier, kan 

«ha en optimal livskvalitet ute i samfunnet». Tvangsbruk forstått som et resultat av 

governmentality-samfunnet understøttes dermed av funnene. I dagens velferdssamfunn vil 

diagnoser kunne skape negative konsekvenser gjennom at man blir gjenstand for 

stigmatisering, kontinuerlig krenking av rettigheter og i verste fall totalt isolert fra 

samfunnet. På samme tid vil diagnoser i velferdssamfunnet kunne ha en positiv funksjon, der 

diagnosen sikrer mennesket rettigheter til velferdsstatlige ytelser i tråd med de økte kravene 

for sosial og økonomisk støtte (jf. Kolstad & Kogstad, 2010, s. 15).  

5.3 Rettsliggjøring av psykisk patologi, eller psykisk patologisering av 

retten? 

I analysen fremkommer det at informantene viderefører rettslige kategorier, og mer bestemt 

hierarkiet blant helsepersonell slik det er skissert i loven. Legen er tildelt øverste 

beslutningsmyndighet for tvangsvedtak, mens sykepleiere og vernepleiere sin somatiske 

kompetanse plasserer de høyere i hierarkiet gjennom eksperttilgang på medisinering. 

Fullmakten gitt til fagfolk til å vurdere faglig behov og rettslig grunnlag for tvang, er lovfestet 

(Kogstad, 2010, s. 181). På den måten viderefører loven, som primært skal være 

rettssikkerhetsgarantist for pasienter, den medisinske diskursens favorisering av 

ekspertmakten generelt, men også spesielt med tanke på tilgangen til å utøve tvang. 

Lovreguleringen av det psykiske helsevernet åpner samtidig opp for en rekke 

sikkerhetsmekanismer som reduserer vilkårlighet ved tvangsvedtak hvor jurister har 

vurderingsmakten, slik som når tvangsvedtak omgjøres. 



110 

 

Pasienters erfaringer med krenkelser, trussel mot integriteten og sterke bivirkninger 

burde få avgjørende betydning for måten helsetjenestene utøves (Kogstad, 2010, s. 175). 

Jurist Ulrik Hegnar kommenterer at:  

«Når man ser den historiske utviklingen av Lov om psykisk helsevern, har denne blitt 

mer og mer spesifikk og presis i forhold til hvordan man skal gå frem for å behandle 

mennesker med alvorlig sinnslidelse» (Hegnar, 2010, s. 22). 

 

Innledningsvis i oppgaven ble det henvist til at jurister hevder at psykiatrien flere 

steder bryter loven (jf. Åsebø, Norman & Skiphamn, 2016). Informantene påpeker derimot at 

det er loven som i første hjemler tvangsbruk i psykisk helsevern og på den måten genererer 

den.  

Juristen Asbjørn Kjønstad sier på sin side om formuleringene i Psykisk Helsevernlov at de 

«[har] ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at loven i hovedsak skal praktiseres av ikke-

jurister (…) Da blir det en betydelig plass for juristenes tolkningsakrobatikk og rikelige 

muligheter for juristeri som helsearbeiderne blir involvert i» (Kjønstad, 2005, s. 236).  

 

Så, skal man kritisere helsepersonell for gal tolkning av loven, eller kritisere loven for å 

kreve for mye fortolkning? Ragnfrid Kogstad henviser til lovformuleringenes problematiske 

skjønnskrav, og påpeker at lovens begreper, slik som «minst restriktive behandling», 

«nødvendig tvang» og «alvorlig psykiske lidelser» nærmest fremstår som udiskuterbare 

størrelser, hvorpå den sistnevnte i tillegg fører til at enkelte diagnoser anses som mer 

patologiske, kroniske og genetisk betingede enn andre (2010, s. 181). «Manglende 

selvinnsikt» er også et fenomen som assosieres med «alvorlig psykisk lidelse», og alt tyder på 

at selvinnsikt anses som synonymt med å være enig i behandlende leges vurdering (Høyer, 

2000, referert i Kogstad, 2010, s. 182). Samtykkekompetanse må dessuten vurderes av 

eksperter, enten de er helsefaglige rettsanvendere eller jurister, i de tilfellene beslutningen til 

den førstnevnte påklages. Dermed fremstår forsøkene på å gi pasientene økt 

selvbestemmelsesrett, slik som endringen av Psykisk helsevernlov § 4-4 (1999) om 

samtykkekompetanse, som å være begrenset med tanke på måloppnåelse. Mennesker med 

psykiske diagnoser er uansett underlagt noen andres vurdering av deres friskhet, normalitet, 

og den andre fremstår som over de i rang og dermed også i makt. I analysen fremstår 

pasientens subjektposisjon som nærmest utelukkende en underordnet en, der informantene 
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kun ved noen få unntak understreker pasientens autonomi. Tilgangen på autonomien er 

likevel kun tilgjengelig gjennom fageksperter som vurderer den, og man kan stille spørsmål 

ved hvorvidt den da egentlig er autonom. Sammenlagt forstås dette som en konsekvens av at 

psykiatriens diskurser er innlemmet i den medisinske diskursen, og den iboende 

paternalismen som finnes i både helseomsorg (jf. Befring, 2016) og helselovgivning (jf. 

Hoffman, 2009), der informantene oppleves som å i stor grad favorisere ekspertmakten som 

den fornuftige i møtet med pasienter.  

Kogstad hevder at man egentlig ikke trenger en egen Psykisk helsevernlov (1999) eller 

et eget farekriterium for å bruke tvang i en faresituasjon, fordi Nødretten vil kunne brukes på 

samme måte (2010, s. 173). Hegnar påpeker at dersom man skulle fjernet Psykisk 

helsevernloven, og gått tilbake til alminnelig nødrett eller øyeblikkelig hjelp som hjemmel for 

å tvangsbehandle, uten at noen av bestemmelsene i loven overføres til annet lovverk, ville 

antakeligvis bestemmelsene for tvang i somatikken gjelde (2010, s. 22). Konsekvensen blir da 

«den psykisk syke mister noe beskyttelse, og at det blir lettere å gjennomføre tvang enn i dag» 

(Hegnar, 2010, s. 22). Argumentene for å beholde særlovgivningen ser derimot ut til å basere 

seg på at man trenger den fordi man utøver tvang og må beskytte pasientenes rettigheter, og 

mindre som å problematisere det at man bruker tvang i første omgang. Hadde man ikke hatt 

en tankegang om at man trenger å bruke inngripende og frihetsberøvende midler mot 

mennesker med psykiske diagnoser, ville de jo heller ikke trengt en særlovs beskyttelse fra 

bruken.  
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6 AVSLUTNING 

I denne oppgaven har temaet vært helsepersonellets stemme om det å bruke makt og tvang. 

Denne stemmen er analysert gjennom problemstillingen «Hva er helsepersonell ved 

psykiatriske avdelinger sine holdninger til, kunnskap om, og erfaring med, bruk av makt og 

tvang». Tvang forstås som både formelle, rettslig nedskrevne midler, og uformelle midler som 

på en eller annen måte overstyrer pasienters autonomi. Makt er forstått som posisjonen 

helsepersonell har i relasjon til pasienter, som det å utøve tvang, og som governmentality – 

utøvd i samfunnet, i helsesystemet, og i oss selv. Fra analysen fremkommer det diskursene 

om bruk av makt og tvang er i høy grad overlappende og ikke gjensidig ekskluderende 

kategorier. Videre viser analysen at den medisinske diskursen er den hegemoniske i dagens 

psykiatri, og helsepersonellets gjenspeiler dette i sine måter å omtale det å utøve tvang og 

makt som en del av sin arbeidshverdag. Dette har blitt analysert, drøftet og diskutert med 

institusjonskritiske teorier og tidligere forskning på tvangsfeltet. 

«Jeg hadde ikke vært så gal, hvis ikke du hadde vært så riktig» (Skaug, 2018). Foucault, 

Goffman og Løchen forstår diagnoser som sosialkonstruktivistiske fenomener av sin samtid og 

i et biomedisinsk paradigme. Teoriene fremstår som motsetningen til informantene i en «arv 

eller miljø»-debatt om psykiske lidelser, som får betydning for måten diskursene om bruk av 

makt og tvang blir drøftet i analysedelen. 

Funnene i analysen viser at enkeltindividets holdning til tvang kan være positiv, negativ 

eller pragmatisk, og videre at holdningen informantene forstås som å inneha er avhengig av 

kontekst – hvilken type tvang som benyttes, og til hvilket formål. Erfaringen og kunnskapen til 

informantene varierer i både utdanning og fartstid i feltet, men uavhengig av dette oppleves 

de som å for det meste inneha den medisinske diskursens forståelse av ekspertens stemme 

som objektiv og sann. Denne legitimeres ytterligere av å videreføres i lovverket. Håkon er den 

eneste informanten som posisjonerer seg som kritisk til den medisinske forståelsen av 

diagnoser, og er også alene om å påpeke den rettslige generereringen av tvang. Til tross for 

dette ser det ut til også Håkon stort sett befinner seg i det biomedisinske paradigmet, noe som 

er blitt tolket som det biomedisinske paradigmets hegemoni innenfor dagens 

psykiatriinstitusjon. Innen dette ligger det en vurdering av at tvang er nødvendig, til hjelp og 

behandlende.  
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Det er gjort et poeng ut av at både helseretten (jf. Befring, 2016), og den medisinske 

diskursen (jf. Hoffman, 2009) psykiatrien er innlemmet i, har et paternalistisk utgangspunkt. 

Lovverket er som allerede poengtert forstått som en videreføring av den medisinske 

diskursen. Funnene i analysen vekker spørsmål om man, heller enn å diskutere om jussen har 

blandet seg for mye inn i helsevirksomheten (jf. Kjønstad, 2005), kanskje burde 

problematisere om medisinen har påvirket jussen i for stor grad. Psykisk helsevernlov (1999) 

viderefører den medisinske diskursens forståelse av psykisk lidelse som sykdom i behov av 

behandling, dens helsepersonellhierarki der de medisinkompetente plasseres høyere opp, 

men kanskje enda viktigere – dens vektlegging av ekspertviten og dermed også etablering av 

ekspertmakt. Den diskursen som til enhver tid har hegemoni, vil også være den som er førende 

for politikk på et område (jf. Ekeland, 2010), og Psykisk helsevernloven (1999) fremstår som 

en rettslig stadfesting av den medisinske diskursens hegemoni i velferdssamfunnets psykiatri, 

og med det en stadfesting av avvikere: 

«Jurister, psykologer og leger er farlige personer, særlig sammen. 

1. De er trenet til å sette ord på bestemte handlinger, og på personene som utøver disse 

handlinger. 

2. De er autorisert til å anvende disse ordene. 

3. Ordene autoriserer andre til å anvende makt mot dem som får disse ordene på seg. 

4. Ordene er tunge å vaske av. To profesjoner i samspill om å si hvem jeg er. Da er jeg 

vel slik» (Christie, 2005, s. 124).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall ord: 41 990  
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Vedlegg 1: Godkjenning fra NSD 
 

 



Vedlegg 2: Informasjonsskriv 
 

I N F O R M A S J O N  O G  S A M T Y K K E 

Forespørsel om deltakelse i prosjektet:  Bruk av tvang og makt i psykiatri 

Hva er studiens bakgrunn og formål? 

Dette prosjektet er en masteroppgave i rettsosiologi ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. 

Temaet er bruken av tvang og makt, som fortsatt kan anses som et kontroversielt og relativt 

understudert tema. Økt fokus på pasientrettigheter og brukerperspektiver de siste årene har 

bidratt til å skape mer bekymring om, og ikke minst forskning på, bruken av tvang i psykisk 

helseomsorg. Det er særlig pasienters rettssikkerhet som trekkes frem der. Denne studiens 

hensikt er å øke kunnskapen om, og tydeliggjøre bruken av, makt og tvang i psykiatrisk 

avdeling slik den fremstår for ansatte som utøver dette i kraft av deres stilling.  

Bakgrunnen for studien er ansatte i psykiatriske avdelingers beretninger om, og holdninger 

til, bruken av tvang, og hvordan disse står i relasjon til intensjonene og begrunnelser i 

lovgivningen.  

Hva innebærer deltakelse? 

Gjennom å delta i studien samtykker du til at informasjon om din utdanningsbakgrunn, din 

avdelingstype, og dine fortellinger om tvang og makt, registreres og analyseres. Det vil bli 

gjennomført et ca. 1 times langt semistrukturert intervju med lydopptak, samt utdelt et 

spørreskjema om holdninger til tvangsbruk.  

Du forplikter deg til å overholde arbeidsplassens taushetsplikt, og kan ikke gi eksempler som 

er taushetsbelagte eller kan identifisere enkeltpasienter i løpet av intervjuet.  

Opptak fra intervjuer lagres på brukernavn – og passordbeskyttede datamaskiner som det 

kun jeg har tilgang på, og vil slettes derfra så fort de er transkribert. Du har mulighet til å få 

en transkripsjon av ditt intervju for gjennomgang dersom du ønsker dette. Alle deltakere vil 

anonymiseres ved publisering.  

Deltakelse er frivillig, og samtykket kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning uten at du 

oppgir en grunn. Ved trekking vil alle dine opplysninger anonymiseres. 

Hva skjer med opplysningene dine? 

Alle opplysninger som innhentes behandles konfidensielt, der kun forsker og veileder vil ha 

tilgang. Ved publikasjon vil lydopptak slettes og all informasjon om deltakere anonymiseres, 

slik at ingen enkeltpersoner er identifiserbare. Prosjektet ferdigstilles innen 01.06.2018. 

Dersom du har spørsmål om studien, kontakt Emilie Storli på tlf: 418 11 888 / 

emilie.storli@student.jus.uio.no, eller veileder Peter Scharff Smith på p.s.smith@jus.uio.no  

Prosjektet er meldt inn til, og godkjent av, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS, 

Personvernombudet for forskning. 

mailto:emilie.storli@student.jus.uio.no
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
 

I N T E R V J U G U I D E 

Bakgrunn: 

1) Kan du fortelle litt bakgrunnen din? 

a. Alder 

b. Utdanning – videreutdanning? 

c. Jobb – relevante kurs? 

2) Hvorfor valgte du jobben/utdanningen?   

Arbeidsplassen: 

3) Hvordan vil du beskrive arbeidsplassen din? 

a. Kan du beskriv en alminnelig dag på din arbeidsplass? 

b. Hva slags pasienter er det typisk på din avdeling mtp diagnostikk? 

c. Hvilke situasjoner / faktorer kan kreve iverksetting av tvangsmidler? 

i. Kan du fortelle om den siste/den verste gangen du benyttet tvangsmidler? 

1. Hvilke tvangsmidler ble brukt i situasjonen? 

2. Hvorfor valgte du å trekke frem de(n) situasjonen(e)? 

4) Hvilke tvangsmidler benyttes på din arbeidsplass? 

a. Hvilke tvangsmidler er hyppigst tatt i bruk?  

b. Hvilke rutiner og prosedyrer har arbeidsplassen ved gjennomføring av tvang? 

5) Ca. hvor mange tvangstiltak har din arbeidsplass årlig? 

a. Er det noen spesielle kjennetegn ved de pasientene som hyppigst utsettes for 

tvangsmidler? (Diagnose, alder, kjønn) 

b. Er det noen spesielle kjennetegn ved de ansatte som hyppigst tar i bruk tvangsmidler? 

(Utdanning, alder, kjønn) 

6) Hva slags opplæring tilbyr din arbeidsplass i forbindelse med utøvelse av tvangsbruk? 

a. Hva slags opplæring tilbyr din arbeidsplass i forbindelse med forebygging av 

tvangsbruk? 

7) Hva er din vurdering av arbeidsplassens egen kunnskap og kompetanse om 

pasientrettigheter og bruk av tvang? 

a. Har arbeidsplassen en uttalt holdning/idelogi/tenkemåte med hensyn til tvangsbruk? 

Personlig syn: 

8) Hva legger du i begrepet «makt»? 

9) Hva legger du i begrepet «tvang»? 

10) Hvordan opplever du bruk av tvang som en del av ditt arbeid? 

a. (I dine øyne) Hvorfor anvendes tvang på pasienter? 

i. Hvordan opplever du pasienters reaksjon på tvang? 

ii. Hvordan opplever du det det å utøve tvang (tanker/følelser)? 

Lovverk: 

11) Per. 1.september i 2017 endres lovverket. Manglende samtykkekompetanse settes som nytt 

vilkår for tvungent observasjon, tvungent vern og behandling. Pasienter som ikke er til fare 

for eget liv eller andres liv og helse, blir å regne som samtykkekompetente. På hvilken måte 

har det, eller kan det ha, en endring ved din arbeidsplass? 

12) Hva er din mening om hvorvidt lovverket om bruk av tvang og makt er med på å bevare 

menneskeverdet og individets autonomi? 

Er det noe mer du vil tilføye som ikke har blitt nevnt? 


